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MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO 2013

    Po petih odmevnih organizacijah velikih tekmovanj v sa-
mostojni Sloveniji - mladinsko evropsko prvenstvo MEJP’97 v 
Ljubljani, člansko evropsko prvenstvo EURO 2002 v Mariboru, 
evropsko prvenstvo do 23 let 2004 v Ljubljani, kadetsko evrop-

PRIREDITEV, KI NAJ OSTANE V TRAJNEM SPOMINU

MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO 2013

Ljubljanski tatami vabi, na njem pa se bodo v polnem sijaju pred-
stavili novi svetovni prvaki v mladinski konkurenci, ljubiteljem juda 
pa bo predstavljen judo za vse okuse. Kdo vse se bo od naših us-
pel približati stopničkam je veliko vprašanje? Zmagovalni oder ni 
nemogoč, pokazati bodo morali ne kaj znajo, temveč kaj zmorejo in 

v tem tiči odgovor v katerem jeziku se bo pela himna; 

Sport Hall Stožice attracts visitors with its distinctive look. 
The hall is primarily intended for sports activities, but also 
allows the organization of concerts, congresses and other 
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sko prvenstvo 2009 v Kopru in evropsko prvenstvo v katah 2012 
prav tako v Kopru, je dalo ravno pravšnji vzgon do uspehov slov-
enskega juda v zadnjem obdobju. Posledično tem dogodkom pa 
nam je bila letos zaupana organizacija mladinskega svetovnega 
prvenstva, ki bo 23.-27. oktobra letos v ljubljanskih Stožicah.                                    

Prizorišče letošnjega mladinskega svetovnega prvenstva v ljubljanskih Stožicah, se bo nedvomno predstavilo v polnem sijaju, 
prireditev, ki bo udeležencem ostala v trajnem spominu;

   Nedvomno bo letošnja prireditev največji zalogaj, za katerega 
bo dihala vsa Slovenija, na čelu z olimpijsko zmagovalko iz 
Londona Urške Žolnir, prve nosilke olimpijske medalje zlatega 
sijaja v samostojni Sloveniji, ki vabi v rojstno mesto sloven-
skega juda vso svetovno smetano v mladinski konkurenci do 
21 let. Slovenski športni delavci, judoisti in judoistke, številni 
prostovoljci, ter ostali ljubitelji juda, so svoje sposobnosti dos-
lej že dodobra dokazali, tokrat pa smo dobili novo priložnost 
za dokazovanje v organizacijskem in tekmovalnem smislu, kjer 
bo prisotna vsa svetovna elita. Verjamemo, da bodo odgov-
orni strokovni delavci dobro pripravili naše izbrance in se bo 
morda kateremu izmed njih uspelo uvrstiti tudi na zmagovalne 
stopničke, kar bi bilo za majhno Slovenijo izjemni dosežek. 
Ljubljanske Stožice bodo imele priložnost, da zasvetijo v pol-
nem sijaju, sama prireditev pa naj udeležencem in ljubiteljem 
juda ostane v trajnem spominu kot prireditev z vsemi presežki. 
Stožice se bodo nedvomno predstavile v najlepši luči, kakšna 
pa bo bera uspehov naših športnikov na tatamiju pa bo odvisna 
od tega, koliko se bodo posamezniki s svojim garanjem v prip-
ravljalnem obdobju in športno srečo na tatamiju uspeli približati 
tako mamljivim stopničkam.   

Jože Škraba
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Na odru Cankarjevega doma sta se znašla najboljša športnica 
leta Urška Žolnir in njen trener Marjan Fabjan;

Po pričakovanju sta postala najboljša judoista v letu 2012 
Urška Žolnir in Matjaž Ceraj;

Roku Drakšiču se v letošnjem letu obetajo tudi v višji kategoriji 
pomembni dosežki. Njegov jeklen prijem to tudi potrjuje;

01.NASLOVNICA

02. MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO 2013

03. VSEBINA

04. NAJBOLJŠA ŠPORTNICA IN SLOVENKA LETA 

05. MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO 2013

06. SVETOVNI POKAL 2013

12. EVROPSKI ČLANSKI POKAL 2013

14. MLADINSKI KVALIFIKACIJSKI TURNIRJI

17. ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO 2013

19. KADETSKO DRŽAVNO PRVENSTVO 2013

21. DRŽAVNO PRVENSTVO - STAREJŠI DEČKI

      IN DEKLICE

23. MODA NISTE VEDELI

25. MEMORIALNI TURNIRJI

27. TEKMOVALNI POGOJI V LETU 2013

28. NOVE USMERITVE V SOJENJU

32. AKTUALNO - SPOSOJENI SETAVEK  I + II

34. RAZVOJ SLOVENSKEGA JUDA 1991 

38. OTROŠKI JUDO

18. LETOŠNJI USPEHI V SLIKI

VSEBINA

SLOVENSKI JUDO - strokovna revija Judo zveze Slovenije
letnik 17 • številka 97 • januar - april 2013
Strokovna revija Judo zveze Slovenije
Izdaja Judo zveza Slovenije, Partizanska cesta 35, Slovenska Bistrica

Glavni urednik: Bogdan GABROVEC, odgovorni urednik Jože ŠKRABA.
Uredniški odbor sestavljajo: Stane SRAKA, Franjo MURKO, Matic FLAJŠMAN
in Jože ŠKRABA.

Fotografije: Niko MUŠIČ, Gregor MAKOVEC, Aleš FEVŽER, Jože ŠKRABA,
Darko PETELINŠEK in drugi.

Grafično oblikovanje in tisk: Tiskarna Saje, Nova ulica 31, 2000 Maribor
Lektoriranje: lektorska služba tiskarne.

Uredništvo: Malnarjeva 32, 1117 Ljubljana, telefon 01/519 73 07,
E-pošta: joze.skraba@gmail.com
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ZAPISALA SE JE V ZGODOVINO
NAJBOLJŠA ŠPORTNICA IN SLOVENKA LETA 

 Urška Žolnir, olimpijska zmagovalka iz Londona, najboljša 
slovenska športnica v letu 2012 in najuspešnejša judoistka vseh 
časov v 60-letni zgodovini judo športa, je ob jubilejnemu letu 
napisala novo poglavje v slovenskem športu in podarila judo 
športu najlepše darilo. Vrhunski dosežek v Londonu je bil dovolj 
tehten razlog, da so člani Društva športnih novinarjev Slovenije 
na prireditvi Športnika leta v Gallusovi dvorani Cankarjevega 
doma v Ljubljani izbrali varovanko Marjana Fabjana Urško 
Žolnir iz Pernovega pri Žalcu za slovensko športnico leta 2012. 
Športni novinarji so ji namenili 344 glasov, pred smučarko Tino 
Maze z 286 glasovi na drugem mestu. 

Ob laskavem naslovu Slovenka leta Urške Žolnir ji z šopkom 
cvetja čestita odgovorna urednica Jane Melita Berzelak;

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma so razglasili najboljše 
športnike in športnice leta 2012. Po lanski prepričljivi zmagi 
smučarke Tine Maze, se je letos z naslovom športnice leta z 344 
glasovi prepričljivo ovenčala judoistka in zlata olimpijka Urška 
Žolnir, ki je prisotne tudi tokrat navdušila. Športnik leta je z 261 
glasovi prvič postal član moštvenega športa hokejist Anže Ko-
pitar, njegovo priznanje je prevzel njegov oče Matjaž Kopitar. 
Priznanja sta se veselila tudi bronasta olimpijca Iztok Čop in 
Luka Špik, ki sta se v Londonu priveslala priznanje najboljših v 

moštveni konkurenci; 

V letošnjem letu je Urška na odru Cankarjevega doma stala že 
petič, a vselej do letošnjega leta je ostala brez prestižne nagrade. 
Prejemnica dveh medalj pod olimpijskimi krogi, najprej bron 
v Atenah leta 2004 in preteklo leto zlata medalja v Londonu, 
nosilka dveh bronastih medalj na svetovnem prvenstvu, najprej 
v Kairu leta 2005 in 2011 v Parizu, leta 2009 pa je v Tbilisiju 
postala še prva dama Stare celine, so dosežki, ki se lahko naniza-
jo le v sanjah. Prav gotovo pa ima še vedno največkrat pred očmi 
tisti nepozabni dan, ko si je v dvorani Excel v Londonu tako 
prepričljivo izbojevala zlato lovoriko, se borila kot levinja in kot 
je zatem večkrat dejala: “da se je borila kot da ji je to zadnja 
borba v življenju.” 
   Pot do končnega uspeha naslova olimpijske zmagovalke je 
tlakovala tako prepričljivo kot še nikdar doslej. Pred televiz-
ijske ekrane je pritegnila vso Slovenijo, na nogah pa je bila 
tudi vsa dvorana Excel v Londonu. Svoje tekmice – Nemko 
Claudio Malzahn, Ekvadorko Estefanio Garcia, Izraelko Alice 
Schlesinger, Mongolko Munkhzayo Tsedevsuren in Kitajko Lili 
Xu, je preprosto pometla s tatamija in se zasluženo povzpela 

na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, posledično pa tudi do 
prestižnega naslova najboljše slovenske športnice leta. Na poti 
od Londona pa do doma, je bila deležna nenehnih sprejemov, 
vsi so ji želeli stisniti roko, podelila nešteto avtogramov in se 
zapisala med legende slovenskega športa.

Med osmerico nominirank je novo ime najboljše “Slovenke leta” 
znano, po glasovanju Revije Jana je to prestižno priznanje pre-
jela judoistka Urška Žolnir, vrhunska športnica, edina Slovenka 
z olimpijsko medaljo najsijajnejšega odtenka. Postala je nova 
kraljica slovenskih src, ki si po mnenju bralcev Jane svoje 
priznanje zasluži tako s svojimi dosežki kot s svojo osebnostjo 
in ki nam je lahko vsem za vzgled. 
   Kot komentirajo tekstopisci Jane, je bilo njeno življenje v tem 
trenutku prava norišnica. Urnik je poln za leto vnaprej, vsi so 
jo cukali za rokav, vsi bi želeli delček nje. Dober primer tega 
je ob številnih intervjujih po slavnostni razglasitvi Slovenke 
leta. Občudovalci so stali v vrsti, kamere so se vrtele, bliskavice 
bliskale, novinarji so se drenjali za pet minut njenega časa. Po 
slovesnosti v ljubljanski Operi sta jo čakali še večerja s sponzo-
rji in ekipa Odmevov, za katero si je lahko vzela trenutek le med 
enim in drugim dogodkom, naslednje jutro pa ena od jutranjih 
televizijskih oddaj. Tako traja že nekaj mesecev, ob vsem tem pa 
Urška ne zamudi nobenega treninga, ampak za vse te obveznosti 
in dogodke žrtvuje svoj počitek in prosti čas. Po mnenju novi-
narjev Jane pa je ob vsem tem še vedno iskreno prijazna, nasme-
jana in nima v sebi niti kančka napuha. Da to je Urška Žolnir.
 Na novinarsko vprašanje - kaj Urški Žolnir pomeni naslov 
Slovenka leta, je odgovorila: “Ponosna sem in vesela, da sem 
si ga zaslužila. Največjo vrednost v mojih očeh mu daje 
to, da izbirajo bralci, ljudje iz cele Slovenije, in da me oni 
vidijo kot Slovenko leta. Da so me spremljali na olimpijadi, 
navijali zame. Po navadi ne berem komentarjev ob člankih 
o meni, po olimpijskih igrah sem naredila izjemo. Odziv 
ljudi in njihova podpora ter veselje so bili fantastični. Niti 
ene slabe besede, niti enega negativnega komentarja. To, da 
sem vedela, da ljudje doma spremljajo moje borbe, držijo 
pesti zame, mi je dalo enkraten občutek. Današnji naziv je 
podaljšek tega občutka in še eno priznanje za judo in mojo 
športno pot.”
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MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO 2013

Varovanec Marjana Fabjana Rok Drakšič je nedvomno zanesljiv 
potnik na EP v Budimpešto, odpira novo poglavje štiriletnega 

obdobja in se bo znova potegoval za visoko uvrstitev;

Pred mlado slovensko vrsto bo v Ljubljani na Mladinskem 
svetovnem prvenstvu odgovorna naloga. Ob menjavi gener-
acije je še povsem odprto vprašanje, kdo vse bo prevzel vajeti v 
svoje roke, komu bo dana odgovorna naloga v reprezentančni 
kimoni? Bo v kategoriji do 90 kg stopil na tatami Tadej Mulec, 
ki je v finalu DP ugnal svojega tekmeca Mihaela Žganka (na 
sliki)? Bodo v kategoriji do 66 kg branili slovenske barve Luka 
Kuralt, Luka Harpf ali Adrijan Gomboc? Katera od klubskih 
tekmic Urška Gračner ali Klara Apotekar bo dobila priložnost, 
da pokaže svoje sposobnosti? To so vse vprašanja ob letošnji 
največji predstavi v Ljubljani. Potencialnih imen je veliko, ki 
pa se bodo morali dokazati na tatamiju. Med njimi bomo ned-
vomno zasledili številne mlade športnike, ki poleg ostalih trkajo 
na reprezentančna vrata – Patricija Brolih, Urška Gračner, 
Igor Potparič, David Volčič, Primož Marinčič, Jure Logar, Anja 

Štangar, Vito Dragič, Manja Kropf in drugi…

Ljubljana - Sejna soba hotela 
Austria Trend v Ljubljani, je bila 
te dni prizorišče prve novinarske 
konference Judo zveze Slovenije 
v tem letu, na kateri je bil predsta-
vljen obširen štiriletni program in 
letošnja najpomembnejša tekmo-
vanja naših najboljših judoistov 
in judoistk, ter priprave na orga-
nizacijo Mladinskega svetovnega 
prvenstva v judu do 21 let oktobra 
meseca v ljubljanskih Stožicah.
Uvodoma so bile orisane priprave 
na najpomembnejša letošnja tek-
movanja. Tekmovalni program je 
izredno natrpan v vseh starostnih 
kategorijah. Poleg številnih tur-
nirjih svetovnega pokala v član-
ski konkurenci so še trije zahtev-
ni vrhunci v letošnji tekmovalni 
sezoni. Najprej prihaja na vrsto 
Evropsko člansko prvenstvo v 
Budimpešti, sledijo Sredozem-
ske igre v turškem Mersinu in na 

koncu še Svetovno člansko prvenstvo v Rio de Janeiru. “Pred 
našo športno organizacijo so torej zahtevne akcije, slovenski 
judoisti in judoistke se v tem smislu že pospešeno pripra-
vljajo, večina reprezentantov se ta čas znoji na pripravah v 
Tati na Madžarskem. Pred odhodom na evropsko prvenstvo 
koncem aprila v Budimpešti bodo piljenje forme nadaljevali 
na zaključnih pripravah na Rogli. Naše ambicije niso majh-
ne, osrednji štiriletni razvojni cilj slovenskega juda je ne-
dvomno pripraviti bolj konkurenčno moško vrsto. Po prvem 
letošnjem vrhuncu ostajajo v juniju sredozemske igre in v 
pričakovanju morda prve moške medalje na SP in kasneje 
na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru,” je svoj pogled za štiri-
letno obdobje predstavil predsednik zveze Bogdan Gabrovec.  

STOŽICE: MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO
ČASTNI PREDSEDNIK REPUBLIKE BORUT PAHOR

Predsednik JZS Bogdan 
Gabrovec bo glavni koor-
dinator MSP v Ljubljani 
in pomembna vez med 
častnim predsednikom 
prireditve predsednikom 
Republike Slovenije Boru-
tom Pahorjem in predsed-
nikom prireditvenega odb-
ora ministrom za obrambo 

Romanom Jakličem;

 Vse oči vodilnih mož JZS pa so že sedaj uprte v naš največji 
letošnji zalogaj - organizacija Svetovnega mladinskega prven-
stva v ljubljanskih Stožicah med 23. in 27. oktobrom. S pomočjo 
svetovne zveze IJF naj bi v Stožicah lovili svojevrsten rekord, 
v Ljubljano naj bi privabili prek 750 tekmovalcev in tekmo-
valk iz več kot 100 držav, kar bi bilo največ doslej v mladinski 
konkurenci do 21 let. Poleg številnih prostovoljcev, nemudoma 
se jih je prijavilo preko 100, prispevkom klubov s prevoznimi 
sredstvi in deležem od nočnin bi pokrili dobro polovico prora-
čuna 350.000 evrov. Nedvomno pa se pričakuje tudi pomoč od 
zdajšnje vlade, če bo spoznala širino te prireditve. Predsednik 
prireditvenega odbora bo minister za obrambo Roman Jakič, ča-
stni predsednik pa predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 
Mednarodna judo zveza pričakuje, da bo organizacija prvenstva 
na najvišji možni ravni, športni delavci pa zagotavljajo, da bo 
prireditev pripravljena vsaj tako uspešno kot vsa peta evropska 
prvenstva pri nas od leta 1997 v Ljubljani, ko se je pričel razcvet 
slovenskega juda. 
   Vodstvo JZS je pripravilo zelo obširen program štiriletnega 
dela in razvoja, v načrtih so novi dosežki v vseh starostnih kate-
gorijah, vse do moškega odličja na svetovnem prvenstvu in OI 
leta 2016 v Rio de Janeiru.

Jože Škraba 
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SVETOVNI POKAL 2013

Nina Miloševič do 63 kg - Z'dežele Sankaku se je s tretjim mestom 
znova uvrstila na stopničke. Najprej je spravila na kolena 
Khanim Huseynovo - Azerbajdžan (5:0), za njo Nizozemko 
Anicko van Emden (5:0), za vstop v polfinale pa je bila boljša 
Japonka Miku Tashiro (0:10) in morala je med »popravce«, kjer 
je najprej ugnala Švedinjo Anno Bernholmovo (5:0), v boju za 

bron pa še Francozinjo Maelle di Cintio (5:0); 

Šmartinčanka Anamari Velenšek se je okitila s srebrom. V 
uvodnem krogu je bila prosta, nato pa nanizala tri zmage. 
Po vrsti je spravila na kolena najprej Belorusinjo Sviatliano 
Tsimashenko (10:0), za njo pa z ipponom še obe Japonki Misaki 
Hidaka in Shiori Yoshimura (10:0) - na sliki, boljša je bila v 

finalnem obračunu le Francozinja Audrey Tcheumeo (0:10). 

Tina Trstenjak je v Sofiji znova zablestela s srebrom okrog vratu. 
Uvodoma je bila prosta, za tem pa je po vrsti nanizala tri zmage, 
najprej je spravila na hrbet Turkinjo Bursa Katipoglu (10:0) in 
v nadaljevanju še obe Francozinji Anne Laure Bellard (7:0) in 
Maelle di Cintio (5:0), po izenačeni borbi v finalu pa se je zmage 

veselila Japonka Miku Tashiro (0:5).

   Sofija, 02.-03. februar 2013. Slovenske judoistke so se v uvo-
dnem vikendu svetovnega pokala odlično odrezale. V bolgarski 
prestolnici so v konkurenci 168 tekmovalk iz 27 držav osvojile 
tri medalje - Tina Trstenjak do 63 kg in Anamari Velenšek do 
78 kg sta osvojili srebro, Nina Miloševič do 63 kg pa bron - vse 
Z'dežele Sankaku, medtem ko so se na peto mesto uvrstile Vesna 
Džukič do 57 kg in Lucija Polavder nad 78 kg - obe Z'dežele 
Sankaku in Vlora Bedžeti do 63 kg - Olimpija. Uspeh s sedmim 
mestom je do 78 kg dopolnila še Urška Gračner - Z'dežele San-
kaku, le Anka Pogačnik in Ptujčanka Urška Urek do 70 kg sta 
ostali brez slasti zmage.   

IZ SOFIJE S TREMI 
MEDALJAMI
TINA IN ANAMRI SREBRNI, NINA BRONASTA

Uvrstitve posameznic – članice: 

Kategorija do 57 kg (25): 1. Telma Monteiro – Portugalska, 
2. Shoko Ono – Japonska, 3.-4. Nora Gjakova – IJF in Viola 
Waechter – Nemčija, 5. Vesna Džukič – Slovenija.
   Vesna Džukič do 57 kg - Z'dežele Sankaku, se je z dvema 
zmagama in porazoma uvrstila na peto mesto. Najprej je gladko 
spravila na kolena Nizozemko Carlo Grol (10:0), v nadaljevanju 
pa še Japonko Mariko Otomo (5:0), boljša v polfinalu je bila 
le Portugalka Telma Monteiro (010) in morala je v dvoboj 
za bronasto medaljo, vendar je bila Nemka Viola Waechter 
prepričljivejša (0:10).
Kategorija do 63 kg (27): 1. Miku Tashiro – Japonska, 2. Tina 
Trstenjak, 3.-4. Nina Miloševič – obe Slovenija in Anne Laure 
Bellard – Francija, 5. Vlora Bedžeti – Slovenija.
    V kategoriji do 63 kg so se v zaključne boje uvrstile tri Slovenke, 
Celjanka Tina Trstenjak je pokleknila šele v finalu, za spoznanje 
je bila boljša Japonka Miku Tashiro (0:5). Klubska tekmica Nina 
Miloševič - Sankaku se je uvrstila na tretje mesto, medtem ko se 
je Vlora Bedžeti - Olimpija uvrstila na peto mesto.

Kategorija do 78 kg (22): 1. Audrey Tcheumeo – Francija, 
2. Anamari Velenšek – Slovenija, 3.-4. Anastasiya Turchyn 
– Ukrajina in Mami Umeki – Japonska, 7. Urška Gračner - 
Slovenija. 
   Zadnji dan prvenstva se je drugega mesta z razlogom veselila 
Šmartinčanka Anamari Velenšek - Sankaku, medtem ko se je 
klubska tekmica Urška Gračner z dvema zmagama in porazoma 
uvrstila na sedmo mesto. Velenškova je bila v uvodnem krogu 
prosta, potem pa je najprej premagala Belorusinjo Sviatliano 
Tsimashenko (10:0) in v nadaljevanju še dve Japonki Misaki 
Hidaka (10:0) za njo pa še Shiori Yoshimuro (10:0), boljša je 
bila le Francozinja Audrey Tcheumeo (0:10).  
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Rok Drakšič se očitno tudi v višji kategoriji dobro znajde. Na 
stopničkah z bronom okrog vratu, boljši je bil le prvouvrščeni 

Japonec Yuki Nishiyama;

VROČ DAN ZA OLIMPIJCE
MARIUS L. VIZER: “JUDO GRE V PRAVO SMER”

PET MEDALJ V SLOVENSKIH 
VITRINAH
NA EVROPSKI TURNEJI NAJVEČ USPEHA 
AZIJSKIM DRŽAVAM

Pariz, 09.-10. februar 2013. Na prestižnem turnirju Grand 
Slam v Parizu, na katerem so bila prvič uvedena nova poskusna 
borbena pravila, zagotavljala naj bi bolj dinamičen judo. 
»Imamo šele dva dni izkušenj na mednarodni ravni, še vedno 
moramo pospešeno delati na tem projektu. Nedvomno pa je 
judo na pravi poiti,«  je z zadovoljstvom ugotavljal predsednik 
IJF Marius Vizer. 
   Turnirja se je udeležil edini slovenski predstavnik Ljubljančan 
Aljaž Sedej do 81 kg. Po dveh zaporednih zmagah, najprej je 
učinkovito spravil na hrbet Senegalca Baye Diawara (10:0), 
v nadaljevanju pa še predstavnika Turčije Batuhana Efemgila 
(10:0). Račune pa mu je v tretjem krogu prekrižal Japonec Keita 
Nagashima (0:10) in ostal brez repasaža in uvrstitve.
   Organizatorji so na pariški tatami privabili 387 nastopajočih iz 
54 držav, 240 v moški in 147 v ženski konkurenci. Najuspešnejša 
je bila domača vrsta, ki je v svoje vitrine spravila osem medalj (5 
1 2), pet najsijajnejšega leska, pred številno vrsto iz domovine 
juda Japonske (4 2 10) in Mongolije na tretjem mestu (1 2 1).

Kategorija nad 78 kg (18): 1. Sarah Asahina – Japonska, 2. 
Gulsah Kocaturk, 3.-4. Belkis Zehra Kaya – obe Turčija in 
Jasmin Kuelbs – Nemčija, 5. Lucija Polavder, Urek Urška - 
obe Slovenija, udeleženka.  
   Luciji Polavder - Z'dežele Sankaku v najtežji kategoriji ni šlo 
vse po načrtih, uvrstila se je z dvema zmagama in porazoma na 
peto mesto, medtem ko je morala Urška Urek že po uvodnem 
porazu med gledalce. Polavderjeva je najprej spravila na 
kolena Rusinjo  Nataly Sokolovo (10:0), v nadaljevanju pa jo 
je presenetila Japonka Akemi Hashimoto (0:10). V repasažu je 
najprej spravila na kolena Belorusinjo Maryno Slutskaja (10:0), 
boju za bron pa je bila boljša neprimerno težja Turkinja Belhis 
Zehra Kaya (0:10).   

Uvrstitve posameznic – članice:

Budimpešta – Oberwwart, 16.-17. februar 2013. Moški del 
razmeroma številne slovenske vrste (18) se tokrat podal na turnir 
svetovnega pokala »European Open« v Budimpešto, medtem 
ko je ženski del (11) odpotoval v avstrijski Oberwart. Na obeh 
turnirjih se je v slovenskih vitrinah znašlo pet bronastih medalj. 
V moškem delu sta v Budimpešti osvojila bron Rok Drakšič do 
73 kg in Matjaž Ceraj nad 100 kg, uspeh s petim mestom je 
dopolnil še Mihael Žgank do 90 kg, medtem ko so bron okrog 
vratu v ženskem delu v avstrijskem Oberwartu prejele Nina 
Miloševič do 63 kg, Anamari Velenšek do 78 kg in Lucija 
Polavder nad 78 kg. Uspeh s sedmim mestom je dopolnila Katja 
Rigelnik do 57 kg, medtem ko so preostale z redkimi izjemami 
ostale brez slasti zmage Vesna Džukič do 57 kg, Tina Trstenjak 
in Vlora Bedžeti do 63 kg, Aja Zupanc Gačnik in Anka Pogačnik 
do 70 kg, Urška Gračner do 78 kg in Urška Urek nad 78 kg. V 
moškem delu so po dve zmagi zabeležili Matjaž Trbovc do 60 
kg, Adrian Gomboc do 66 kg in Igor Spasojevič do 90 kg, po eno 
zmago so dosegli Luka Kuralt do 66 kg, Gašper Jerman do 81 kg 
in Vito Dragič nad 100 kg, medtem ko so brez zmage zapustili 
prizorišče Rok Plešnik do 60 kg, Marko Prodan in Tadej Čeh do 
73 kg, Aljaž Sedej, Jesenko Četič, Robert Mesarič, Tadej Mulec 
do 90 kg, ter David Kukovica do 100 kg.

Uvrstitve posameznikov – člani:

   Največ uspeha so na evropski turneji v Budimpešti zabeležile 
azijske države z vodilno Japonsko na čelu. Za prestižne nagrade 
se je potegovalo 295 udeležencev iz 35 držav, vso smetano pa 
je na prvem mestu pobrala domovino juda Japonska s petimi 
zlatimi odličji (5 2 2), na drugo mesto se je uvrstila Južna Koreja 
(2 1 1), Mongoliji na trejem mestu pa sta ostala zgolj dvakratno 
srebro (0 2 0). Slovenska vrsta se je z bronom Roka Drakšiča in 
Matjaža Ceraja uvrstila na šesto mesto.

Kategorija do 73 kg (49): 1. Yuki Nishiyama – Japonska, 2. 
Gui-Man Bang – Koreja, 3.-4. Bruno Mendonca – Brazilija in 
Rok Drakšič – Slovenija, Marko Prodan in Tadej Čeh – oba 
Slovenija, udeleženca.

57 kg: Vesna Džukič – Sankaku 5. mesto

63 kg:
Tina Trstenjak – Sankaku
Nina Miloševič – Sankaku 
Vlora Bedžeti – Olimpija 

2. mesto
3. mesto
5. mesto

78 kg: Anamari Velenšek – Sankaku
Urška Gračner – Sankaku 

2. mesto
7. mesto

+78 kg: Lucija Polavder – Sankaku 5. mesto

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije
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Med nosilce medalj, borce Daljnega vzhoda, se je na stopničke z 
bronom na prsih uvrstil le Evropejec Matjaž Ceraj

nad 100 kg - Slovenija; 

Nina Miloševič do 63 kg, se je v avstrijskem Oberwartu med 
tremi Slovenkami v tej kategoriji edina povzpela na zmagovalni 

oder; 

Rok Drakšič do 73 kg – Z'dežele Sankaku, se je v kategoriji višje 
kot običajno dobro znašel in osvojil bronasto medaljo, medtem 
ko sta se Tadej Čeh – Impol in Marko Prodan kmalu preselila 
med gledalce. Rok Drakšič je bil v prvem krogu prost, zatem pa 
je spravil na kolena najprej Mitra Mrdića – BiH (10:0) in Petra 
Scharingerja – Avstrija (10:0), napredovanje pa mu je  preprečil 
kasnejši prejemnik zlatega odličja Japonec Yuki Nishiyama 
(0:10) in ga poslal med »popravce«. V boju za bronasto medaljo 
je najprej spravil na hrbet Romuna Adriana Darotija (10:0), za 
njim pa z dvema wazaarijema še Francoza Florenta Uranija 
(10:0).  
Kategorija do 90 kg (34): 1. Shohei Shimowada – Japonska, 2. 
Aleksandar Kukolj – Srbija, 3.-4. Nacif Elias – Brazilija in Alon 
Sasson – Izrael, 5. Mihael Žgank – Slovenija.
   Celjan Mihael Žgank do 90 kg - Z'dežele Sankaku je bil v 
uvodoma prost, v nadaljevanju pa se je petkrat podal na tatami, 
zabeležil tri zmage in dva poraza. Z dvema wazaarijema je 
spravil najprej na kolena Korejca Kyu-Won Leeja (10:0), položil 
na hrbet Čeha Tomasa Knapeka (10:0) za njim pa še Rusa 
Sheykh-Mogameda Vakaeva (5:0). Sledila pa sta dva poraza, 
najprej je bil boljši kasnejši prejemnik zlatega odličja Japonec 
Shohei Shimowada (0:5), v boju za bron pa še Izraelec Alon 
Sasson (0:10).  
Kategorija nad 100 kg (36): 1. Sung-Min Kim – Koreja, 2. 
Masaru Momose – Japonska, 3.-4. Guham Cho – Koreja in 
Matjaž Ceraj – Slovenija.

Drugi tekmovalni dan je zablestel Matjaž Ceraj nad 100 kg - 
Impol. V uvodnem krogu je bil prost, zatem pa je najprej premagal 
neugodnega Estonca Martina Padarja (10:0) in v enakem slogu 
še Avstrijca Daniela Allerstorferja (10:0). V boju za polfinale 
je naletel na nekoliko boljšega, Japonca Masaru Momoseja je 
nedvomno spremljala sreča (0:5) in moral je v »popravca«, kar 
pa ga ni spravilo iz tira, saj je v nadaljevanju prepričljivo spravil 
na hrbet Ukrajinca Antona Rudnyka (10:0) in v boju za bron še 
Tunizijca Falcela Jaballaha (10:0).    

Uvrstitve posameznic – članice: 

Na turnirju v avstrijskem Oberwartu je bila udeležba nekoliko 
skromnejša - 147 udeleženk iz 28 držav. tudi na tem turnirju so 
bile najbolj prepričljive azijske tekmovalke. Na prvem mestu je 

blestela Japonska (3 2 4), drugo mesto je z dvema kompletoma 
medalj osvojila Južna Koreja (2 2 2), na tretje mesto pa se je 
uvrstila Mongolija in zaokrožila azijski uspeh (1 0 1). Slovenska 
dekleta so se s tremi medaljami Nine Miloševič, Anamari 
Velenšek in Lucije Polavder uvrstile na osmo mesto med 
petnajstimi državami prejemnicami medalj.

Kategorija do 57 kg (30): 1. Megumi Ishikawa – Japonska, 
2. Sabrina Filzmoser – Avstrija, 3.-4. Javana Rogić – Srbija in 
Ketleyn Quadros – Brazilija, 7. Katja Rigelnik, Vesna Džukič, 
udeleženka – obe Slovenija.
Kategorija do 63 kg (26): 1. Miki Tanaka, 2. Kayoko Sano – 
obe Japonska, 3.-4. Nina Milošević – Slovenija in Da-Woon 
Joung – Koreja, Vlora Bedžeti in Tina Trstenjak – Slovenija, 
udeleženki.
V kategoriji do 63 kg so slovenske barve branile tri judoistke 

– Vlora Bedžeti – Olimpija, Tina Trstenjak in Nina Miloševič 
– obe Z'dežele Sankaku. Medalje pa se je veselila edino Nina 
Miloševič, Vlora Bedžeti je ugnala le Čehinjo Potočkovo, v 
nadaljevanju pa jo je ugnala Slovakinja Ivana Komlosiova (0:7), 
medtem ko je Tina Trstenjak ostala brez zmage. Miloševičeva je 
do bronaste medalje najprej premagala Čehinjo Hano Kodesovo 
(10:0), za njo pa še Japonko Megumi Tsugane in Avstrijko Hilde 
Drexler, se uvrstila v polfinale, kjer pa jo je ugnala Japonka 
Kayoko Sano (0:10). V boju za bronasto medaljo pa se je znova 
zbrala in ugnala še preostalo Japonko Natsumi Katagiri (5:0).
Kategorija do 78 kg (15): 1. Gyeong-Mi Jeong - Koreja, 2. 
Tomomi Okamura - Japonska, 3.-4. Anamari Velenšek - 
Slovenija in Geraldine Mentouopou - Francija, Urška Gračner 
- Slovenija, udeleženka. 
   Anamari Velenšek do 78 kg - Z'dežele Sankaku nadaljuje z 
uspehi na turnirjih svetovnega pokala, znova je osvojila tretje 
mesto. Najprej je na hrbet položila Ukrajinko Anastasiyo 
Turchyn (10:0), za njo pa še Japonko Misaki Hidaka (10:0), v 
polfinalnem boju pa je bila nekoliko boljša Japonka Tomomi 
Okamura (0:5), V boju za bron pa je znova zablestela, Rusinji 
Aleni Kachorovskaya je kmalu zmanjkalo tal in se znašla na 
hrbtu (10:0).
Kategorija nad 78 kg (13): 1. Kanae Yamabe - Japonska, 2. 
Eun Gyeong Kim - Koreja, 3.-4. Lucija Polavder - Slovenija 
in Nanami Hashiguchi - Japonska, Urška Urek - Slovenija, 
udeleženka.
V najtežji kategoriji je bila v drugem tekmovalnem dnevu z 
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 Po hladnem tušu v prvi borbi, ko je našo šampionko ugnala 
Japonka Kanae Yamabe, se je v nadaljevanju prebudila in os-

vojila bronasto medaljo;

  Nedvomno je Rok Drakšič dovolj prepričljiv tudi v višji katego-
riji do 73 kg, da je v dobri formi je na turnirju svetovnega pokala 
z bronom zablestel najprej v Budimpešti, uspeh pa je ponovil še 
na prestižnem turnirju za veliko nagrado v nemškem Düsseldor-

fui, ko je spravil na hrbet Izraelca Sagi Mukija;

Rok Drakšič do 73 kg - Z’dežele Sankaku, se je na zmagovalni 
oder povzpel tudi na turnirju za veliko nagrado v Düsseldorfu;

bronom okrog vratu uspešna tudi Lucija Polavder. V uvodnem 
krogu je bila prosta, v drugem pa je doživela hladen tuš, kasnejša 
prejemnica zlatega odličja Japonka Kanae Yamabe je bila 
prepričljivejša (0:10). V repasažnih bojih pa je najprej gladko 
ugnala Brazilko Claudirene Cezar (10:0), v boju za bron pa še 
Korejko Ji-Youn Kim (10:0). 

Uvrstitve posameznikov – člani/članice:

Düsseldorf, 23.-24. 2013. Prizorišče prestižnega turnirja za 
veliko nagrado v nemškem Düsseldorfu, na katerem se je 
slovenski vrsti že dostikrat nasmihalo, se je v devetčlanski 
slovenski vrsti tokrat zaznal nasmeh zgolj na licu Roku Drakšiču 
do 73 kg z bronom okrog vratu. Na peto mesto se je uvrstila 
Anamari Velenšek do 78 kg, medtem ko so uspeh s sedmim 
mestom dopolnili Matjaž Trbovc do 60 kg, Tina Trstenjak do 63 
kg in brez slasti zmage Lucija Polavder nad 78 kg. Vesna Džukič 
je ugnala Nemko Thereso Stoll (10:0), vendar je po porazu z 
Japonko Ishikawa ostala praznih rok, brez repasaža in uvrstitve. 
Zadovoljstva ob zmagi niso imeli še preostali Gašper Jerman do 
81 kg, Nina Miloševič do 63 kg in Anka Pogačnik do 70 kg.
Konkurenca v Düsseldorfu je že tradicionalno zelo kakovostna 
in številna, saj je bilo tudi tokrat 357 udeleženih, 221 v moški 
in 136 v ženski konkurenci iz 45 držav, tudi številno zastopstvo 
iz Azije, Afrike in panameriških držav. Vso smetano so tokrat 
pobrale Francija na prvem mestu s šestimi medaljami (4 1 1), 
Japonska na drugem mestu z 12 medaljami, vendar eno medaljo 

73 kg: Rok Drakšič – Sankaku 3. mesto

90 kg: Mihael Žgank – Sankaku 5. mesto

+100 kg: Matjaž Ceraj – Impol 3. mesto

57 kg: Katja Rigelnik – Sankaku 7. mesto

63 kg: Nina Miloševič – Sankaku 3. mesto

78 kg: Anamari Velenšek – Sankaku 3. mesto

+78 kg: Lucija Polavder – Sankaku 3. mesto

BRON IN NASMEH ROKU 
DRAKŠIČU
ANAMARI PETA, TINI, LUCIJI IN MATJAŽU SEDMO 
MESTO

zlatega sijaja manj (3 5 4),medtem ko se je na tretje mesto 
uvrstila Gruzija (2 2 3).     

Uvrstitve posameznikov – člani:

Kategorija do 60 kg (32): 1. Boldbaatar Gambat - Mongolija, 
2. Diego Santos - Brazilija, 3.-4. Arom Grigoryan - Rusija in 
Amiran Papinashvili - Gruzija, 7. Matjaž Trbovc - Slovenija.
   V najlažji kategoriji se je z dvema zmagama in porazoma na 
sedmo mesto uvrstil Matjaž Trbovc. Najprej je spretno spravil 
na hrbet Janeira Chan Linga - Madagaskar (10:0), za njem pa še 
Izraelca Artima Arshanskega (7:0), v nadaljevanju pa je moral 
priznati premoč najprej Gruzijcu Amironu Papinashviliju (0:10), 
v »popravcu« pa še proti Francozu Issamu Nourju (010). 
Kategorija do 73 kg (38): 1. Pierre Duprat - Francija, 2. Dex 
Elmont - Nizozemska, 3.-4. Rok Drakšič - Slovenija in Ki-
Chun Wang - Koreja.                      

   V kategoriji do 73 kg z največjim številom tekmecev (38) 
je Rok Drakšič na poti do brona kar štirikrat slavil, boljši je 
bil tako od Kazahstanca Yertugana Torenova (10:0), Avstrijca 
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 Anamari Velešek do 78 kg, se dobro kosa s svetovno elito, tokrat 
je bila boljša od Korejke Da Woon Jungove in Madžarke Abigel 
Joo, boljši sta bili le Britanka Gemma Gibbons in v boju za bron 

še Francozinja Lucie Louette;

Petra Scharingerja (7:0), Belgijca DIrk van Tichelta (7:0) in 
Američana Nicholasa Delpopola (5:0). Boljši je bil za tem le 
Nizozemec Dex Elmont (0:5), v boju za bron pa je spravil na 
hrbet še Izraelca Sagi Mukija (5:0). 

 Uvrstitve posameznic – članice: 

Kategorija do 63 kg (23): 1. Clarisse Agbegnenou - Francija, 
2. Kana Abe - Japonska, 3.-4. Anicka van Emden - Nizozemska 
in Yarden Gerbi - Izrael, 7. Tina Trstenjak in Nina Miloševič - 
udeleženka, obe Slovenija. 
   Celjanka Tina Trstenjak do 63 kg je bila v uvodnem krogu 
prosta, v nadaljevanju pa je spravila na kolena Brazilko Rafaelo 
Silva (10:0). V tretjem krogu ji je pot prekrižala Nizozemka 
Anicka van Emden, jo poslala v popravne boje, kjer je bila za 
wazaari boljša Avstrijka Hilde Drexler (0:7) in ostala na sedmem 
mestu 

Varšava, Praga, 02.-03. marec 2013. Na vikend turnirjih 
svetovnega pokala »Continental open«, moški del dveh 
udeležencev Jesenko Četič in David Kukovica sta se podala v 
Varšavo, na katerem je sodelovalo 301 judoistov iz 37 držav, 
medtem ko se je ženski del sedmih slovenskih tekmovalk Petra 
Nareks, Katja Rigelnik, Vlora Bedžeti, Anka Pogačnik, Aja 
Gačnik Zupanc, Urška Gračner in Urška Urek udeležilo turnirja 
v Pragi na katerem se je za medalje potegovalo 210 tekmovalk 
iz 35 držav. Pomlajeni slovenski vrsti sta dosegli skromnejše 
rezultate. V ženski konkurenci  sta se po dveh zaporednih 
zmagah in porazom v popravne boje uvrstili Vlora Bedžeti do 
63 kg – Olimpija in Anka Pogačnik do 70 kg – Z'dežele Sankaku 
in se v »popravcu« po hladnem tušu uvrstile na sedmo mesto. 
Eno zmago je zabeležila še Petra Nareks do 52 kg in ostala brez 
uvrstitve, medtem ko so Katja Rigelnik do 57 kg, Aja Gačnik 
Zupanc do 63 kg, Urška Gračner so 78 kg – vse Z'dežele Sankaku 
in Urška Urek nad 78 kg – Drava, zapuščale tatami brez slasti 
zmage in uvrstitve.
   V moški konkurenci pa je od prispele dvojice uspel z dvema 
zmagama in porazom Ljubljančan Jesenko Četič do 81 kg – 
Olimpija. V uvodnem krogu je gladko ugnal Nemca Maxa 
Muensterberga (10:0), prepričljivo je spravil na kolena še 
Mongolca Tuvshinjargala Gana (10:0), v nadaljevanju pa je bil 
boljši Francoz Guillaume Riou, vendar je bilo v konkurenci 301 
udeležencev iz 37 držav premalo za uvrstitev v »popravca« in 
končno uvrstitev. David Kukovica do 100 kg – Branik Broker pa 
se je že po prvem krogu preselil med gledalce brez uvrstitve.
   Na turnirju svetovnega pokala v Varšavi se je v moškem delu 
na vodilno mesto v skupnem seštevku uvrstila vrsta Gruzije s 
tremi medaljami (2 1 0), s štirimi medaljami ji sledi Rusija (1 
2 1), na tretje mesto pa se je uvrstil Kazahstan s kompletom 
medalj (1 1 1).
   Na turnirju v Pragi, kjer so se za odličja potegovale ženske 
pa se je po pričakovanju v ospredje prepričljivo uvrstila ženska 
vrsta Francije (3 0 2), naša zahodna soseda Italija se je uvrstila 
na drugo mesto (1 0 2), medtem ko je vrsta Izraela uvrščena na 
tretje mesto (1 0 1).

Kategorija do 63 kg (35): 1. Maelle di Cintio – Francija, 2. 
Busra Katipoglu – Turčija, 3.-4. Edwige Gwend in Valentina 
Giorgis – obe Italija, 7. Vlora Bedžeti – Slovenija.   
   Vlora Bedžeti do 63 kg - Olimpija, je bila uvodoma prosta, 
v drugem krogu je najprej spravila na hrbet Rusinjo Anastasio 
Beloivanovo (10:0), za njo pa še Čehinjo Terezo Potočkovo 
(10:0). V nadaljevanju ni bila uspešna, boljša je bila Francozinja 
Caroline Paschaud (0:5), prav tako kot v repasažu Italijanka 
Valentina Giorgis (0:5).

60 kg: Matjaž Trbovc – Sankaku 7. mesto
73 kg: Rok Drakšič – Sankaku 3. mesto
63 kg: Tina Trstenjak – Sankaku 7. mesto
78 kg: Anamari Velenšek - Sankaku 5. mesto

+78 kg: Lucija Polavder – Sankaku 7. mesto

Kategorija do 78 kg (18): 1. Gemma Gibbons - V. Britanija, 
2. Ruika Sato - Japonska, 3.-4. Marhinde Verkerk - Nemčija in 
Lucie Louette - Francija, 5. Anamari Velenšek - Slovenija. 
   Šmartinčanka Anamari Velenšek do 78 kg, se je uvrstila na 
peto mesto. Uvodoma je bila prosta, v drugem krogu pa je 
gladko ugnala Korejko Da Woon Jungovo (10:0). Kasnejša 
prejemnica zlatega odličja Britanka Gemma Gibbons pa se ni 
dala presenetiti (0:7), pustila pa ji je možnost v popravnih bojih, 
kjer je najprej prepričljivo spravila na hrbet Madžarko Abigel 
Joo (10:0), v boju za bron pa je bila bolj prepričljiva Francozinja 
Lucie Louette (0:10).
Kategorija nad 78 kg (13): 1. Maria Suelen Altheman - Brazilija, 
2. Emilie Andeol - Francija, 3.-4. Kanae Yamabe - Japonska in 
Fraziska Konitz - Nemčija, 7. Lucija Polavder - Slovenija.
   Lucija Polavder nad 78 kg - Z'dežele Sankaku, se je uvrstila 
na sedmo mesto, vendar brez slasti zmage. V uvodnem krogu je 
bila prosta, v nadaljevanju pa jo je ugnala najprej Japonka Kanae 
Yamabe (0:10), v repasažnem boju pa še Nemka Franziska 
Konitz (0:7).

TURNIRJA BREZ NAVDUŠENJA
DO SEDMEGA MESTA SAMO VLORA IN ANKA

Uvrstitve posameznikov – člani/članice:
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Vlora Bedžeti do 63 kg - Olimpija, je imela lepo priložnost za 
vidnejši uspeh, po dveh prepričljivih zmagah pa je popustila, na-
jprej je bila za odtenek boljša Francozinja Caroline Peschaud, v 

“popravcu” pa še Italijanka Valentina Giorgis;

Poleg Vlore Bedžeti, se je v Pragi po dveh zmagah in porazih na 
sedmo mesto uvrstila tudi Anka Pogačnik do 70 kg;

Na prestižnem turnirju svetovnega pokala “GRAND PRIX” v 
turškem Samsunu, se je poleg Nine Miloševič uvrstil na peto 
mesto tudi Celjan, član Impola Matjaž Ceraj v najtežji katego-

riji;

BREZ ODMEVNIH REZULTATOV
PETO MESTO ZGOLJ CERAJU IN MILOŠIČEVI

Kategorija do 70 kg (35): 1. Maria Bernabeu Avomo – Španija, 
2. Maria Portela – Brazilija, 3.-4. Iljana Marzokin Barbara 
Bandel – obe Nemčija, 7. Anka Pogačnik, Aja Gačnik Zupanc 
– obe Slovenija – udeleženka.    

   Samsun, 30.-31. marec 2013. Pod vodstvom trenerjev 
Grege Broda, Franca Špesa in ostalih spremljevalcev, se je na 
turnir svetovnega pokala Grand prix v turški Samsun podalo 
enajstih slovenskih judoistov in judoistk. V moški konkurenci 
so slovenske barve branili Luka Kuralt do 66 kg, Igor Potparič 
do 73 kg in Aljaž Sedej do 81 kg – vsi Bežigrad, Marko Prodan 
do 73 kg – Šiška, Gašper Jerman do 81 kg – Z'dežele Sankaku, 
Tadej Mulec do 90 kg – Duplek in Matjaž Ceraj nad 100 kg – 
Impol. V ženski vrsti pa so reprezentančni kimono nosile Petra 
Nareks do 52 kg in Nina Miloševič do 63 kg – Z'dežele Sankaku, 
Kristina Vršič do 57 kg – Duplek, in Vlora Bedžeti do 63 kg – 
Olimpija.   

63 kg: Vlora Bedžeti – Olimpija 7. mesto

70 kg: Anka Pogačnik – Sankaku 7. mesto

+100 kg Matjaž Ceraj – Impol 5. mesto

63 kg: Nina Miloševič – Sankaku 5. mesto

JOŠ

   Anka Pogačnik do 70 kg - Z'dežele Sankaku, je v prvem 
krogu samevala, v drugem je gladko ugnala Kazahstanko Faizo 
Adilbayevo (10:0) in za njo še Francozinjo Mayo Thoyer (10:0). 
Nemka Barbara Bandel je bila v nadaljevanju trši oreh (0:7) 
in morala je v popravne borbe, kjer pa jo je ugnala Hrvatica 
Barbara Matić (0:10).
 
Uvrstitve posameznikov – člani/članice:

   V razmeroma pomlajeni slovenski reprezentanci ni bilo moč 
pričakovati odmevnih rezultatov, pa vendar vsaj od nekaterih 
preverjenih posameznikov smo pričakovali nekoliko več. 
Uvrstitev na peto mesto sta zabeležila zgolj Matjaž Ceraj v 
najtežji kategoriji z dvema zmagama in porazoma, ter Nina 
Miloševič do 63 kg, ki je zabeležila tri zmage in dva poraza, 
pokleknila sta tik pred stopničkami. Po eno zmago so uspeli 
vknjižiti Luka Kuralt do 66 kg, Gašper Jerman in Aljaž Sedej do 
81 kg in Vlora Bedžeti do 63 kg. Marko Prodan in Igor Potparič 
do 73 kg, Tadej Mulec do 90 kg, Kristina Vršič do 48 kg in Petra 
Nareks do 52 kg pa tokrat niso uspeli uveljaviti pravega orožja. 

Uvrstitve posameznikov - člani/članice:
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 Rok Drakšič do 73 kg - Z’dežele Sankaku, se je prepričljivo 
povzpel na najvišjo stopničko, potem ko je v finalnem obračunu 

spravil na hrbet Rusa Lea Fogla;

Ljubljančan Jesenko Četič do 81 kg - Olimpija, je v boju za bron 
spravil na kolena domačega tekmeca Stefana Siljegovića - BiH;  

Celjan Mihael Žgank je po hladnem tušu nadaljeval v zmago-
vitem slogu in se po štirih zaporednih zmagah uvrstil na tretje 

mesto;

Sarajevo, 30.-31. marec 2013. Na turnirju evropskega pokala 
v Sarajevu, kjer je sodelovalo 243 udeležencev iz 20 evropskih 
držav, 165 v moški in nekoliko manj v ženski konkurenci 78, 
se je slovenska vrsta v skupnem seštevku uvrstila na odlično 
tretje mesto z devetimi medaljami (3 2 4), takoj za V. Britanijo 
na prvem mestu (3 3 4) in Rusijo (3 2 5). V svojstvenem slogu 
so se na vrh zmagovalnega odra povzpeli Rok Drakšič do 73 
kg, Tina Trstenjak do 63 kg in Anka Pogačnik do 70 kg, srebrno 
medaljo okrog vratu sta prejeli Klara Apotekar do 78 kg in Lucija 
Polavder v najtežji kategoriji, medtem ko so se na tretje mesto 
uvrstili Jesenko Četić do 81 kg, Mihael Žgank do 90 kg, Branka 
Mirjanič do 70 kg in Anamari Velenšek do 78 kg. Uspeh s petim 
mestom pa je dopolnilo še pet slovenskih udeležencev, skupaj 
je bilo uvrščenih 16 slovenskih judoistov in judoistk, kar hkrati 
pomeni, da je eden izmed kvalifikacijskih turnirjev za uvrščanje 
v reprezentančno vrsto na evropsko prvenstvo do 23 let.

Uvrstitve posameznikov – člani:

Kategorija do 60 kg (16): 1. Valentin Rota – Švica, 2. Adrien 
Quertinmont – Belgija, 3.-4. Alexey Kondrashkin – Rusija in 
Bartlomiej – Poljska, 5. Matjaž Trbovc, 7. Rok Plešnik, 9. David 
Kukovec – vsi Slovenija.
Kategorija do 66 kg (28): 1. Maxim Kuznetsov – Rusija, 2. 
Nathan Burns – V. Britanija, 3.-4. Gombodorzh Batdorzh in Roman 
Bekulov – oba Rusija, 9. Adrian Gomboc – Slovenija.
Kategorija do 73 kg (29): 1. Rok Drakšič – Slovenija, 2. Leo 
Fogel – Rusija, 3.-4. Julian Kolein – Nemčija in Mitar Mrdić – BiH.                                                 

DOBRA ŽETEV V SARAJEVU
SLOVENSKA VRSTA TRETJA

   Rok Drakšič do 73 kg – Z'dežele Sankaku nadaljuje uspehe 
na mednarodnem prizorišču. Tokrat se je na evropskem pokalu 
v Sarajevu sprehodil vse do finala, kot da je za njega zgolj 
drugorazredni turnir. Najprej je ugnal Švicarja Severina Luethija 
(10:0) in po vrsti Britanca Leeja Shinkina (10:0), Mitra Mrdića – 
BiH (10:0), Srba Miroslava Begovića (10:0) in v finalu še Rusa 
Lea Fogla  (10:0). 
Kategorija do 81 kg (33): 1. Maxim Buga, 2. Alim Klischev – 
oba Rusija, 3.-4. Jesenko Četić – Slovenija in Max Muensterberg 
– Nemčija.                            

   Ljubljančan Jesenko Četić do 81 kg – Olimpija, je v boju 
do bronaste medalje premagal pet tekmecev, boljši je bil samo 
prvouvrščeni Rus Maxim Buga. Na poti do pomembnega 
uspeha je po vrsti premagal Srba Boška Ostojića (7:0), Blažeja 
Mielcareka – Poljska (10:0), na hrbet ga je spravil samo Rus 
Maxim Buga (0:10). V popravcu pa je znova slavil, najprej je 
spravil na kolena Avstrijca Christiana Zachar (10:0), za njim pa 
še Britanca Toma Reeda (7:0) in v boju za medaljo še Štefana 
Siljegovića – BiH (5:0).   
Kategorija do 90 kg (22): 1. Zlatko Kumrić – Hrvaška, 2. 
Nikola Milošević – Srbija, 3.-4. Mihael Žgank – Slovenija in 
Iurii Panasenkov – Rusija, 7. Igor Spasojević – Slovenija.
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Kranjčanka Anka Pogačnik do 70 kg v kimoni celjskega Sanka-
ka, je gladko spravila na kolena vse tekmice, najdlje se je v fi-

nalni borbi upirala Belgijka Roxane Taeymans (7:0);

Celjanka Tina Trstenjak do 63 kg se ni dala presenetiti, gladko 
je ugnala vse tekmice in se po zmagi nad Hrvatico Vesno Beljić 

(10:0) ovenčala z najsvetlejšo medaljo;

   Celjan Mihael Žgank do 90 kg – Z'dežele Sankaku, ga je hladen 
tuš v uvodni borbi drugega kroga, ugnal ga je Rus Iurii Panasenkov 
(0:10), dodobra streznil in je nadaljeval v zmagovalnem slogu. 
Najprej je spravil na kolena Srba Uroša Nenkovića (10:0), za 
njim pa še Slovaka Mateja Hajasa (10:0), Igorja Spasojevića in 
v boju za bron še Britanca Michaela Horleya (5:0). 
Kategorija nad 100 kg (12): 1. Andrey Volkov – Rusija, 2. 
Maciej Sarnacki – Poljska, 3.-4. Dražen Subotić – BiH in 
Vladimir Gajić – Srbija, 7. Vito Dragić – Slovenija. 

Uvrstitve posameznic – članice: 

Kategorija do 48 kg (8): 1. Ljiljana Savanović – Srbija, 2. 
Hayley Willis – V. Britanija, 3.-4. Anne-Sophie Jura – Belgija in 
Tamara Silva – Švica, 5. Tjaša Brumen – Slovenija.
Kategorija do 57 kg (21): 1. Nekoda Davis, 2. Sophie Cox – 
obe V. Britanija, 3.-4. Emile Amaron – Švica in Stephanie Inglis 
– V. Britanija, 9. Manja Kropf – Slovenija. 
Kategorija do 63 kg (12): 1. Tina Trstenjak – Slovenija, 2. 
Vesna Beljić – Hrvaška, 3.-4. Milane Kerckhove – Belgija in 
Maja Blagojević – Hrvaška.                  
   V nekoliko skromnejši zasedbi v tej kategoriji je Celjanka 
Tina Trstenjak prepričljivo ugnala vse tekmice in se je v velikem 
stilu uvrstila na najvišjo stopničko. Po vrsti je spravila na kolena 
Poljakinjo Dominiko Blach (10:0) in v nadaljevanju še Avstrijko 
Magdaleno Krssakovo (10:0), Hrvatico Majo Blagojević (10:0) 
in v boju za najvišjo stopničko še drugo predstavnico sosednje 
države Hrvatico Vesno Beljić (10:0).

Kategorija do 70 kg (11): 1. Anka Pogačnik – Slovenija, 2. 
Roxane Taeymans – Belgija, 3.-4. Branka Mirjanič – Slovenija 
in Lynn Mossong – Luksemburg, 5. Aja Gačnik Zupanc – 
Slovenija. 
   V tej kategoriji se je za stopničke potegovala trojica slovenskih 
deklet. Najbolj se je uspeha veselila Anka Pogačnik do 70 kg 
– Z'dežele Sabnkaku, potem ko je po vrsti ugnala vse tekmice 
Desiree Gabriel – Švica (10:0), Branko Mirjanić – Bežigrad 
(10:0) in v boju za zlato Belgijko Roxane Taeymans (7:0), 
medtem ko se je Branka Mirjanič po porazu in dveh zmagah 
uvrstila na tretje mesto. Uspeh s petim mestom je dopolnila še 
Aja Gačnik Zupanc. 

Kategorija do 78 kg (9): 1. Caroline Kinnane – V. Britanija, 2. 
Klara Apotekar – Slovenija, 3.-4. Marie Branser – Nemčija in 
Anamari Velenšek, 5. Urška Gračner – obe Slovenija.
   Nemalo presenečenje je z uvrstitvijo v finale priredila 
varovanka Marjana Fabjana Klara Apotekar, najprej je spravila 
na hrbet Srbkinjo Tamaro Milišić (10:0) in v naslednjem krogu 
za vstop v finale klubsko tekmico Anamari Velenšek (7:0). 
Britanka Caroline Kinnane pa se ni dala presenetiti, mlajšo 
tekmico je kmalu spravila na hrbet (0:10). Anamari Velenšek se 
je po porazu s klubsko tekmico preko popravne borbe prebila do 
bronaste medalje, potem ko je ugnala klubsko tekmico Urško 
Gračner.  
Kategorija nad 78 kg (7): 1. Larisa Cerić – BiH, 2. Lucija 
Polavder – Slovenija, 3.-4. Rebecca Telfer – V. Britanija in 
Joanna Jaworska – Poljska, 5. Urška Urek – Slovenija.

60 kg:
Matjaž Trbovc – Sankaku
Rok Plešnik – Sankaku
David Kukovec – Olimpija

5. mesto
7. mesto
9. mesto

73 kg: Rok Drakšič – Sankaku 1. mesto

81 kg: Jesenko Četić – Olimpija 3. mesto

90 kg: Mihael Žgank – Sankaku 3. mesto

+100 kg: Vito Dragić – Impol 7. mesto

48 kg: Tjaša Brumen – Duplek 5. mesto

57 kg: Manja Kropf – Duplek 9. mesto

63 kg: Tina Trstenjak – Sankaku 1. mesto

70 kg: Anka Pogačnik - Sankaku
Branka Mirjanić - Bežigrad 

1. mesto
3. mesto

78 kg: Klara Apotekar – Sankaku 
Anamari Velenšek – Sankaku

2. mesto
3. mesto

+78 kg: Lucija Polavder – Sankaku 
Urška Urek – Drava 

2. mesto
5. mesto

JOŠ
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V kategoriji do 57 kg sta se uspeha veselili Barbara Bizilj - 
Bežigrad na prvem mestu in Anja Štangar - Olimpija na tretjem 

mestu;

Z vsemi tekmeci pa je v sosednji Italiji opravil tudi Bežigrajčan 
Igor Potparič do 81 kg, potem ko je spravil na hrbet Italijana 

Antonia Esposita - Nippon Napoli;

BEŽIGRAD NA DRUGEM MESTU
Turnir Alpe Adria 1147 nastopajoči

ZAGREB: PRVA RESNEJŠA 
PREIZKUŠNJA
SLOVENSKA VRSTA REPRIČLJIVA V 
HRVAŠKI PRESTOLNICI

Lignano, 26.-27. januar 2013. Mednarodnega turnirja v kadetski 
in mladinski konkurenci za pokal 18. Alpe Adria, na katerem 
je merilo moči 1147 mladih tekmovalcev in tekmovalk iz 237 
klubov in 13 držav, se je udeležilo tudi veliko število slovenskih 
tekmovalcev. Največ uspeha med slovenskimi udeleženci je 
z devetimi medaljami (4 1 4) zabeležil ljubljanski Bežigrad 
na drugem mestu, na prvo mesto pa so se uvrstili vrstniki iz 
Azerbajdžana.                                          

   V kadetski konkurenci sta imela največ uspeha novi okrepitvi 
v bežigrajskem taboru Luka Harpf do 66 kg in Andreja Leški do 
48 kg, na prvo mesto pa sta se uspela uvrstiti tudi Barbara Bizilj 
do 57 kg – Bežigrad in Rok Polajžer – Tatami, medtem ko so z 
bronastimi medaljami okrog vratu končali Dean Rogelj do 66 
kg in Martin Hojak do 73 kg – oba Bežigrad, Gregor Kucmut do 
81 kg – Duplek, Andraž Špiler nad 90 kg – Z'dežele  Sankaku, 
v ženski konkurenci pa sta se na zmagovalni oder z bronom 
uvrstili še Anja Štangar do 57 kg – Olimpija in Patricija Brolih 
do 63 kg, Petra Opresnik – obe Bežigrad, ter Živa Istenič do 70 
kg – Tatami.

Uvrstitve v kadetski konkurenci (U 18):

66 kg: Luka Harpf – Bežigrad
Dean Rogelj – Bežigrad 

1. mesto
3. mesto

73 kg: Martin Hojak – Bežigrad 3. mesto
81 kg: Gregor Kucmut – Duplek 3. mesto
90 kg: Rok Polajžer – Tatami 1. mesto

+90 kg: Andraž Špiler – Sankaku   3. mesto

48 kg:
Andreja Leški – Bežigrad 
Maruša Štangar – Olimpija 
Tjaša Brumen – Duplek 

1. mesto
5. mesto
5. mesto

57 kg: Barbara Bizilj – Bežigrad 
Anja Štangar – Olimpija   

1. mesto
3. mesto

63 kg: Patricija Brolih – Bežigrad 3. mesto

70 kg: Petra Opresnik – Bežigrad 
Živa Istenič – Tatami 

3. mesto
3. mesto

+70 kg: Tamara Kraljič – Duplek 5. mesto

   V mladinski konkurenci do 21 let sta bila razred zase Adrian 
Gomboc do 66 kg – Z'dežele Sankaku, v finalu je ugnal Luko 
Kuralta – Bežigrad in Igor Potparič do 73 kg – Bežigrad, ki se je 
uspeha veselil potem, ko je spravil na kolena Antonia Esposita 
– Nippon Napoli. Bronasto medaljo je osvojil še Matija Harpf – 
Šiška, medtem ko sta se na peto mesto uvrstila Rok Plešnik do 
60 kg – Z'dežele Sankaku in Tadej Mulec do 90 kg – Duplek. V 
ženski konkurenci med mladinkami pa je bila z drugim mestom 
uspešna Tjaša Brumen do 48 kg – Duplek,  uvrstitev na peto 
mesto pa je zabeležila še Hana Štraus do 70 kg – Tatami.

Uvrstitve v mladinski konkurenci (U 21):

 Zagreb, 09.-10. marec 2013. Prizorišče prve resnejše 
preizkušnje evropskega kadetskega pokala v Zagrebu, prvega 
po vrsti od desetih turnirjev, kjer je merilo moči kar 582 
udeležencev in udeleženk iz 29 evropskih držav, 386 v moški in 
196 v ženski konkurenci. Razmeroma številna slovenska vrsta je 
na zagrebškem tatamiju nastopila z mešanimi občutki, medtem 
ko so dekleta prepričljivo stopala na zmagovalne stopničke, 
osvojile skupaj sedem medalj (3 2 2), so bili fantje v kadetski 
vrsti skromnejši z dvema medaljama bronastega sijaja, kar pa ne 
spreminja dejstva, da se je slovenska vrsta v skupnem seštevku 
prepričljivo uvrstila na prvo mesto z devetimi medaljami (3 2 4), 
pred Madžarsko (2 3 3) in Italijo na tretjem mestu (2 1 4).

60 kg: Rok Plešnik – Sankaku 5. mesto

66 kg: Adrian Gomboc – Sankaku 
Luka Kuralt – Bežigrad 

1. mesto
2. mesto

73 kg: Igor Potparič – Bežigrad 1. mesto

90 kg: Matija Harpf – Šiška 
Tadej Mulec – Duplek 

3. mesto
5. mesto

48 kg: Tjaša Brumen – Duplek 2. mesto
70 kg: Hana Štraus – Tatami 5. mesto
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Prvi dan turnirja je številni slovenski tabor s prvim mestom raz-
veselila mlada Ljubljančanka Maruša Štangar - Olimpija, vse 

svoje tekmice je prepričljivo spravila na kolena;

V moškem delu turnirja v Zagrebu se je poleg Andraža Špilerja 
nad 90 kg na tretje mesto z bronom okrog vratu uvrstil Rok Po-

lajžer do 90 kg - Tatami;
Po zgledu mlajše sestre Maruše, je Anja Štangar spravila na ko-

lena vse tekmice in se prepričljivo uvrstila na prvo mesto;

   Prvi dan turnirja je v slovenski tabor vnesla razlog za veselje 
Ljubljančanka Maruša Štangar do 44 kg – Olimpija, v finalu je 
prepričljivo ugnala Romunko Camelio Ionita (10:0), drugi dan 
je uspeh ponovila njena starejša sestra Anja Štangar do 57 kg – 
Olimpija, potem ko je v finalu z dovolj prepričljivo prednostjo 
spravila na kolena Madžarko Nikoletto Balazs (7:0). Uspeh pa so 
dopolnile s slovenskim finalom še dekleta v najtežji kategoriji. Na 
najvišjo stopničko je stopila Celjanka Klara Apotekar, klubska 
tekmica Tjaša Šalamun se je ovenčala s srebrom – obe Z'dežele 
Sankaku, medtem ko je Ajda Koračin – Olimpija Krmelj prejela 
bron. Srebro je osvojila tudi Petra Opresnik do 70 kg – Bežigrad, 
bronasto medaljo pa so osvojili Rok Polajžer do 90 kg – Tatami 
in Andraž Špiler nad 90 kg – Z'dežele Sankaku, Andreja Leški 
do 48 kg – Bežigrad, peto mesto so osvojile Teja Tropan do 48 
kg – Impol in Nastja Stopernik do 70 kg – Acron Slovenj Gradec, 
medtem ko so se na sedmo mesto uvrstili Jan Košak do 66 kg 
in Martin Hojak do 73 kg – oba Bežigrad, ter Ljudmila Merčnik 
do 40 kg – Duplek. Ostali med 48 udeleženimi v slovenski 
vrsti pa so se po nekaterih uspehih v uvodnih borbah praviloma 
poslavljali brez možnosti za uvrščanje v popravnih borbah. 

Uvrstitve posameznikov – kadeti (U 18):
Kategorija do 90 kg (34): 1. Rokas Nenartavicius – Litva, 2. 
Adam Rudinszky – Madžarska, 3.-4. Rok Polajžer – Slovenija 
in Stipe Rajčić – Hrvaška. 
   Ljubljančan Rok Polajžer do 90 kg – Tatami, se je na zagrebškem 
tatamiju dobro znašel. Po vrsti je najprej spravil na hrbet 
Romuna Harleya Copila (10:0), Stipe Rajčića – Hrvaška (10:0) 

in Madžara Balazsa Tornyosa (10:0), boljši je bil v polfinalu le 
Rokas Nenartavicius – Litva (0:7). V boju za bron pa se ni dal 
presenetiti od domačina Mateja Raguza – Hrvaška (10:0).        
Kategorija nad 90 kg (21): 1. Harun Sadiković – BiH, 2. 
Leonid Gasyuk – Ukrajina, 3.-4. Andraž Špiler – Slovenija in 
Attila Fabian – Madarska. 
   Celjan Andraž Špiler nad 90 kg – Z'dežele Sankaku je do 
bronaste medalje moral šestkrat na tatami, boljši je bil le kasnejši 
prejemnik zlatega odličja Harun Sadiković – BiH, medtem ko 
je preostalo peterico uspel spraviti na kolena – Denis Bjelić – 
Hrvaška (10:0), Marcin Lubinski – Poljska (7:0), Peter Farkaš – 
Madžarska (10:0), Dominik Majowski – Poljska (5:0) in v boju 
za bron še Izraelca Naor Itacha (10:0).

Uvrstitve posameznic – kadetinje (U 18): 

Kategorija do 40 kg (8): 1. Tsvetelina Tsvetanova – Bolgarija, 2. 
Lotti Miskolczi – Madžarska, 3.-4. Valentyna Shmal – Ukrajina 
in Claudia Alexandra Ganea – Romunija, 7. Ljudmila Merčnik 
– Slovenija. 
Kategorija do 44 kg (16): 1. Maruša Štangar – Slovenija, 2. 
Camelia Ionita – Romunija, 3.-4. Mona Fruehauf – Nemčija in 
Kincso Mihalovits – Madžarska.
   Maruša Štangar do 44 kg – Olimpija, se je na prvi resnejši 
preizkušnji v Zagrebu dobro znašla. Nekoliko trši oreh je bila 
v drugem krogu le Nemka Janina Tessmann (5:0), medtem ko 
je ostale tekmice predčasno in prepričljivo spravila na hrbet. 
Najprej je bila to Romunka Marina Diana Rusniac (10:0), Nemka 
Janina Tessmann (5:0), Avstrijka Victoria Schuhmann (10:0) in 
v finalu še Romunka Camelia Ionita (10:0).  
Kategorija do 48 kg (26): 1. Reka Pupp – Madžarska, 2. Mina 
Libeer – Belgija, 3.-4. Andreja Leški – Slovenija in Nellie 
Einstein – Švedska, 5. Teja Tropan, Tjaša Brumen – obe 
Slovenija, udeleženka.
   Andreja Leški do 48 kg – Bežigrad, je osvojila bronasto medaljo. 
Uvodoma je ugnala Srbkinjo Anito Šakal (10:0), boljša je bila v 
drugem krogu le Belgijka Mina Lieeber (0:5), v popravnih bojih 
pa je znova blestela. Najprej je spravila na kolena Italijanko 
Simono Pollera (10:0) in za njo še Nemko Xenio Coban (10:0), 
ter v boju za bron še Srbkinjo Nikolino Mitrašinović (5:0).
Kategorija do 57 kg (33): 1. Anja Štangar – Slovenija, 2. 
Nikoletta Balazs – Madžarska, 3.-4. Mirjana Milić – Črna gora 
in Stefania Adelina Dobre – Romunija.    
   Starejša od sester Anja Štangar do 57 kg – Olimpija, je ponovila 
uspeh mlajše Maruše iz prejšnjega dne in se po petih zaporednih 
zmagah uvrstila na najvišjo stopničko. Najprej je zmanjkalo 
tal Britanki Eilish Walker (10:0) in v nadaljevanju po vrsti še 
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V najtežji kategoriji so z vsemi tekmicami slavile tri Slovenke. 
Klara Apotekar je v finalu ugnala klubsko tekmico Tjašo Ša-
lamun - obe Z’dežele Sankaku, na tretje mesto pa se je uvrstila 

Ajda Koračin - Olimpija Krmelj;
Prvi dan kadetskega evropskega pokala v Kijevu, je znova prese-
netila mlada Ljubljančanka Maruša Štangar do 44 kg - Olimpi-

ja in gladko potrdila nedavni dosežek iz Zagreba;

Selmi Ograšević – BiH, Stefania Adelini Dobre – Romunija 
(7:0), Katarzyni Kasza – Poljska (10.0) in v finalnem obračunu 
še Madžarki Nikoletti Balazs (7:0).
Kategorija do 70 kg (32): 1. Brigita Matić – Hrvaška, 2. Petra 
Opresnik – Slovenija, 3.-4. Sophie Berger – Belgija in Giorgia 
Stangherlin – Italija, 5. Nastja Stopernik – Slovenija.
   Ljubljančanka Petra Opresnik do 70 kg – Bežigrad se je prebila 
do finala in osvojila srebro, boljša je bila po pričakovanju 
domačinka Brigita Matić (0:10). Pot do srebra pa je tlakovala 
s štirimi zaporednimi zmagami. Najprej je ugnala Karlo Prodan 
– Hrvaška (5:0), v nadaljevanju pa še Madžarko Boglarka 
Rabai (10:0), Katarino Baltić – Srbija (10:0) in pred finalom še 
Italijanko Giorgio Stangherlin (10:0).  
Kategorija nad 70 kg (16): 1. Klara Apotekar, 2. Tjaša 
Šalamun – obe Slovenija, 3.-4. Eleonora Geri – Italija in Ajda 
Koračin – Slovenija.                         
   V najtežji kategoriji so imele Slovenke svoj dan. Na najvišje 
mesto zmagovalnih stopničk se je povzpela Celjanka Klara 
Apotekar, ki je v finalu ugnala klubsko tekmico Tjašo Šalamun 
(10:0) – obe Z'dežele Sankaku, uspeh v tej kategoriji pa je s 
tretjim mestom dopolnila še Krmeljčanka Ajda Koračin. Klara 
Apotekar je uvodoma spravila na kolena Milico Bodirogić – 
Srbija (7:0), za njo Italijanko Eleonoro Geri (10:0) in v polfinalu 
še Izraelko Raz Rozalya Hershkovo (7:0).

Kijev, 30.-31. marec 20013. Maloštevilna slovenska trojka, 
sestri Maruša in Anja Štangar – obe Olimpija in Nastja Stopernik 
– Acron Slovenj Gradec, se je na kadetskem evropskem pokalu 
v Kijevu predstavila v najlepši luči. Mlajša od sester Maruša 
Štangar do 44 kg je blestela prvega dne turnirja in ugnala vse 
tekmice, drugi dan pa se je razigrala starejša Anja, ki je v bojih 
do zlatega odličja prepričljivo opravila z šestimi tekmicami. 
Nekoliko manj športne sreče je imela Korošica Nastja Stopernik, 
ki se je uvrstila na deveto mesto.
   Na turnirju je merilo moči 569 nastopajočih, domala iz vseh 
evropskih držav, 389 v moški in 180 v ženski konkurenci, so 
se na vrh razpredelnice povzpeli domači judoisti in judoistke s 
šestimi uvrstitvami na najvišjo stopničko, drugo mesto s tremi 
uvrstitvami na vrh zmagovalnega odra, medtem ko se je na tretje 
mesto z dvojnim zmagoslavjem uvrstila Slovenija.   

Uvrstitve posameznic – kadetinje (U 18): 

Kategorija do 44 kg (12): 1. Maruša Štangar – Slovenija, 
2. Anastasiya Verbytska – Ukrajina, 3.-4. Janina Tessmann – 
Nemčija in Kincso Mihalovits – Madžarska.             

Uvrstitve v kadetski konkurenci (U 18):

66 kg: Jan Košak – Bežigrad   7. mesto
73 kg: Martin Hojak – Bežigrad 7. mesto
90 kg: Rok Polajžer – Tatami  3. mesto

+90 kg: Andraž Špiler – Sankaku 3. mesto
40 kg: Ljudmila Merčnik – Duplek 7. mesto
44 kg: Maruša Štangar – Olimpija 1. mesto

48 kg: Andreja Leški – Bežigrad 
Teja Tropan – Impol 

3. mesto
5. mesto

57 kg: Anja Štangar – Olimpija 1. mesto

70 kg: Petra Oprešnik – Bežigrad 
Nastja Stopernik – Acron SG

2. mesto
5. mesto

+70 kg:
Klara Apotekar – Sankaku 
Tjaša Šalamun – Sankaku 
Ajda Koračin – Ol. Krmelj

1. mesto
2. mesto
3. mesto

Anja in Maruša Štangar zlati
USPEH SLOVENSKE TROJICE V KIJEVU

   Mlada Ljubljančanka Maruša Štangar do 44 kg je v ukrajinskem 
Kijevu ponovila uspeh iz Zagreba in se več kot prepričljivo 
uvrstila na najvišjo stopničko. Uvodoma je bila prosta, zmagovito 
pot do zlatega odličja pa je tlakovala s predčasnimi zmagami 
– ipponi. Tekmice so pristajale na hrbtu kar po tekočem traku, 
najprej je spravila na kolena Ukrajinko Dario Gavriushenko 
(10:0), v boju za polfinale je tal zmanjkalo Madžarki Kincso 
Mihalovits (10:0), v finalnem obračunu pa je spravila na hrbet 
še drugo Ukrajinko Anastasiyo Verbytsko (10:0).
Kategorija do 57 kg (37): 1. Anja Štangar – Slovenija, 2. 
Marta Yermolaeva – Ukrajina, 3.-4. Anna Dabrowska – Poljska 
in Farida Hasankhanova – Azerbajdžan.        
   V kategoriji do 57 kg z največjim številom tekmovalk je blestela 
Ljubljančanka Anja Štangar – Olimpija in ponovila sijajen uspeh 
mlajše sestre Maruše prvega dne turnirja. Do prvega mesta se je 
prebila kot torpedo, predčasno z ipponi. Po vrsti je spravljala 
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Maruša Štangar do 44 kg – Olimpija, se je prepričljivo prebila 
do finala, ko je v končnem prijemu obdržala na hrbtu Ukrajinko 

Anastasiyo Verbytsko (10:0); Med trojico favoritov Tadej Čeh, Rok Drakšič in Marko Prodan, 
se je slednji veselil naslova do 73 kg, potem ko je v finalnem nadvse 

taktičnem obračunu spravil na kolena Tadeja Čeha - Impol; 

Starejša sestra Anja Štangar do 57 kg - Olimpija, se tudi v višji 
kategoriji prebija v ospredje. Evropski turnir v Kijevu je to ne-

dvomno potrdil;

v obup najprej Belorusinjo Anastasiyo Matsiushka (10:0) in v 
nadaljevanju še Litvanko Doroto Rogoza (10:0), Nemko Anne-
Sophie Schmidt (10:0), Izraelko Ariel Bezalel (10:0), Britanko 
Jodie Caller (10:0) in v finalu Ukrajinko Mario Yermolaevo 
(10:0).  

Koper, 20. januar 2013. Na prvem letošnjem in uvodnem 
državnem prvenstvu v novi tekmovalni sezoni so se na tatami 
športne dvorane Bonifika v Kopru podali tekmovalci in 
tekmovalke v članski konkurenci, na katerem se je za naslove 
potegovalo 126 udeležencev iz 19 klubov, 80 v moški in 46 v 
ženski konkurenci. Z 29 udeleženci se je v skupnem seštevku 
na prvo mesto prepričljivo uvrstil celjski klub Z'dežele Sankaku 
z devetimi naslovi državnih prvakov (9 5 6) in 20 medaljami, 
pred mariborskim Branikom (2 1 0). Ljubitelji juda so imeli 
nedvomno poslastico prvenstva v medsebojnih obračunih med 
trojico najboljših do 73 kg. Najprej se je zmage veselil Tadej 
Čeh, ko je v izjemnem boju ugnal Celjana Roka Drakšiča, ki je 
tokrat nastopal kategorijo višje kot običajno. V boju za najvišjo 
stopničko v tej kategoriji pa je slavil Ljubljančan Marko Prodan 
- Šiška, potem ko je pretežno v taktičnem boju spravil na kolena 
Tadeja Čeha - Impol. 

Kategorija do 70 kg (21): 1. Giovanna Scoccimarro – Nemčija, 
2. Brigita Matić – Hrvaška, 3.-4. Kasandra Hanelt – Poljska in 
Alina Lengweiler – Švica, 9. Nastja Stopernik – Slovenija.

44 kg: Maruša Štangar – Olimpija 1. mesto

57 kg: Anja Štangar – Olimpija 1. mesto

70 kg: Nastja Stopernik – Acron SG 9. mesto

JOŠ

ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO 2013

PRVO IME PRVENSTVA 
MARKO PRODAN
Največ odličja za celjane, uspešni tudi 
mariborčani

Uvrstitve posameznikov – člani:

   V članski konkurenci se je za naslove državnih prvakov 
potegovalo 80 udeležencev iz 19 klubov. Največ razlogov 
za veselje so imeli Celjani s tremi naslovi državnega prvaka 

Uvrstitve posameznic – kadetinje (U 18):
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- Rok Plešnik do 60 kg, Adrijan Gomboc do 66 kg in Mihael 
Žgank do 90 kg, presenetljivo dobro pa se je tokrat odrezala na 
drugem mestu vrsta mariborskega Branika z naslovoma Davida 
Kukovice do 100 kg, ugnal je Primoža Ferjana in Mitjo Jenuša 
nad 100 kg, ko je spravil na hrbet klubskega tekmeca Marka 
Kapuna. Nedvomno pa je bila »šlager« prvenstva polfinalna 
borba med Rokom Drakšičem in Tadejem Čehom do 73 kg, ki 
jo je slednji odločil v svojo korist in bil dosežka izjemno vesel. 
Nasmeh na licu pa mu je splahnil v finalu, Ljubljančanu Marku 
Prodanu - Šiška je končno uspela dovolj velika prednost, ki jo je 
znal obdržati do kraja boja in se uvrstil na najvišjo stopničko.  

Slovenjgradčan Robert Mesarič je na poti do tretjega mesta 
učinkovito spravil na hrbet veterana Bogdana Lešnjaka; 

Ljubitelje juda je v kategoriji do 100 kg presenetil mladi David 
Kukovica v kimoni mariborskega Branika, potem ko je v final-
nem boju spravil na kolena favoriziranega Primoža Ferjana - 

Impol;

Prejemniki medalj do 73 kg od leve: Tadej Čeh - Impol, Marko 
Prodan - Šiška, Rok Drakšič in Tadej Zalaznik - oba Z'dežele 

Sankaku; 

Kategorija do 60 kg (10): 1. Rok Plešnik, 2. Matjaž Trbovc - 
oba Z'dežele Sankaku, 3.-4. David Kukovec - Olimpija in Žiga 
Šendlinger - Ljutomer.
Kategorija do 66 kg (14): 1. Adrijan Gomboc - Z'dežele 
Sankaku, 2. Jan Košak, 3.-4. Luka Harpf - oba Bežigrad in Tim 
Toplak - Z'dežele Sankaku.
Kategorija do 73 kg (15): 1. Marko Prodan - Šiška, 2. Tadej 
Čeh - Impol, 3.-4. Rok Drakšič in Tadej Zalaznik - oba Z'dežele 
Sankaku. 

Kategorija do 81 kg (11): 1. Aljaž Sedej, 2. Igor Potparič - oba 
Bežigrad, 3.-4. David Volčič - Impol in Robi Masarič - Acron 
Slovenj Gradec.
Kategorija do 90 kg (11): 1. Mihael Žgank - Z'dežele Sankaku, 
2. Jesenko Četič - Olimpija, 3.-4. Tadej Mulec - Duplek in Igor 
Spasojevič - Koper.
Kategorija do 100 kg (9): 1. David Kukovica - Branik Broker, 
2. Primož Ferjan, 3.-4. Žiga Unuk - oba Impol in David Medvar 
- Ljutomer.

Kategorija nad 100 kg (10): 1. Mitja Jenuš, 2. Marko Kapun - 
oba Branik Broker, 3.-4. Damjan Fras - Gorišnica in Vito Dragič 
- Impol. 

Uvrstitve posameznic – članice: 

   V ženskem delu prvenstva se je za naslove državnih prvakinj 
potegovalo 46 tekmovalk. Za izjemo Kristine Vršič do 48 
kg - Duplek, ki se je naslova veselila v najlažji kategoriji, so 
prepričljivo vso smetano pobrale varovanke Marjana Fabjana in 
Urške Žolnir, ki se je tokrat uspešno predstavila v vlogi trenerke. 
Z naslovom državnih prvakinj so se ovenčale pričakovane 
judoistke, nekoliko večje iskre so se kresale le v kategoriji 
do 63 kg med Nino Miloševič - Z'dežele Sankaku in Vloro 
Bedžeti - Olimpija, kar pa se je neslavno končalo za slednjo z 
diskvalifikacijo. 

Kategorija do 48 kg (6): 1. Kristina Vršič - Duplek, 2. Andreja 
Leški - Bežigrad, 3.-4. Ines Jurša - Drava in Tjaša Brumen - 
Duplek.
Kategorija do 52 kg (6): 1. Vesna Đukić - Z'dežele Sankaku, 
2. Anja Štangar - Olimpija, 3.-4. Doroteja Zajc - Drava in Maša 
Antuničevič - Tatami.
Kategorija do 57 kg (6): 1. Katja Rigelnik, 2. Anja Pečnak - 



19

ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO 2013

V finalni borbi do 63 kg je predčasno slavila Mariborčanka 
Nina Miloševič, ki brani barve celjskega Sankaka, potem ko je 

bila diskvalificirana Vlora Bedžeti - Olimpija;

V kategoriji do 78 kg je znova slavila Anamari Velenšek, v final-
nem obračunu je prepričljivo ugnala klubsko tekmico in povra-

tnico Jožico Svečak;

Matej Dimovski do 55 kg - Olimpija, se je uspeha veselil potem, 
ko je v finalu ugnal Jana Pungarška - Z'dežele Sankaku;

obe Z'dežele Sankaku, 3.-4. Manja Kropf - Duplek in Barbara 
Bizilj - Bežigrad.
Kategorija do 63 kg (6): 1. Nina Miloševič - Z'dežele Sankaku, 
2. Vlora Bedžeti - Olimpija, 3.-4. Barbara Halas - Ljutomer in 
Natalija Varga - KBV Lendava.

Kategorija do 70 kg (6): 1. Tina Trstenjak, 2. Anka Pogačnik - 
obe Z'dežele Sankaku, 3.-4. Živa Istenič - Tatami in Aja Gačnik 
Zupanc - Z'dežele Sankaku. 
Kategorija do 78 kg (6): 1. Anamari Velenšek, 2. Jožica Svečak 
- obe Z'dežele Sankaku, 3.-4. Tamara Kraljič - Duplek in Klara 
Apotekar - Z'dežele Sankaku. 

Maribor, 10. februar 2013. Športna dvorana »Lukna« v 
mariborskem Ljudskem vrtu, je bila prizorišče dvojnega programa 
državnega prvenstva, najprej so se v dopoldanskem času za 
naslove državnih prvakov spoprijeli starejši dečki in deklice do 
14 let, popoldan pa so na tatami stopili starejši vrstniki kadeti in 
kadetinje do 18 let. Prvenstva se je udeležilo 122 udeležencev, 
83 kadetov in 39 kadetinj iz 25 slovenskih klubov. S številno 
udeležbo (17) si je največ uspeha zagotovil ljubljanski Bežigrad, 
skupno so osvojili 13 medalj in pet naslovov državnega prvaka 
(5 3 5), pred drugouvrščeno Olimpijo (3 1 1) in celjskim Z'dežele 
Sankaku (2 3 2).
   Vonj po najsvetlejši medalji in naslov državnega prvaka je 
okusilo skupaj sedem klubov - Bežigrad (5) Matej Vidmar do 60 
kg, Luka Harpf do 66 kg pri kadetih in Ana Heberle do 52 kg, 
Barbara Bizilj do 57 kg in Patricija Brolih do 63 kg. Ljubljanska 
Olimpija je osvojila tri naslove - Dominik Kukovec do 50 kg, 
Matej Dimovski do 55 kg in Maruša Štangar do 48 kg. Celjski 
Z'dežele Sankaku se je tokrat zlata veselil dvakrat - Andraž 
Špiler in Tjaša Šalamun - oba v najtežji kategoriji. Dvojni uspeh 
je zabeležil tudi Duplek, na najvišjo stopničko sta stopila Gregor 
Kucmut do 81 kg in Ljudmila Merčnik do 40 kg, ki je naslov 
osvojila brez boja. Posamezni naslov pa so zabeležili trije klubi. 
Za ljubljansko Šiško je bil uspešen Rok Hudej do 73 kg, Rok 
Polajžer do 90 kg je slavil za Tatami, medtem ko je bila najboljša 
do 70 kg Korošica Nastja Stopernik Pavlin - Acron Slovenj 
Gradec.

Uvrstitve posameznikov – kadeti (U 18):

Kategorija nad 78 kg (8): 1. Lucija Polavder, 2. Urška Gračner 
- Z'dežele Sankaku, 3.-4. Urška Urek - Drava in Tjaša Šalamun 
- Z'dežele Sankaku.

JOŠ

KADETSKO DRŽAVNO PRVENSTVO 2013

DO NASLOVA SEDEM 
KLUBOV
Najuspešnejša Bežigrad in Olimpija
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Luka Harpf do 66 kg - Bežigrad, je v novi klubski sredini do-
segel pomemben uspeh, potem ko je ugnal v finalu nekdanjega 

klubskega tekmeca Iva Jurkoviča - Šiška;

Maruša Štangar do 48 kg - Olimpija, se je z njeno prepoznavno 
borbenostjo prebila do naslova državne prvakinje;

Gregor Kucmut do 81 kg, se ni pustil presenetiti niti v finalu, 
ko je spravil na kolena Aljaža Triplata - Z’dežele Sankaku in se 

prepričljivo povzpel na najvišjo stopničko;
Andreja Leški se je po »kiksu«ko je bila diskvalificirana

na koncu uvrstila na drugo mesto;

Kategorija do 50 kg (10): 1. Dominik Kukovec - Olimpija, 
2. Rok Mikec - Olimpija Krmelj, 3.-4. Nik Lemež - Velenje in 
Mare Pogorelc - Acron Slovenj Gradec.
Kategorija do 55 kg (10): 1. Matej Dimovski - Olimpija, 2. Jan 
Pungaršek - Z'dežele Sankaku, 3.-4. Luka Zupan - Bežigrad in 
David Štarkel - Z'dežele Sankaku.
Kategorija do 60 kg (13): 1. Matej Vidmar, 2. Jan Bakija  
oba Bežigrad, 3.-4. Žiga Košec - Šiška in Žiga Šendlinger - 
Ljutomer.   
Kategorija do 66 kg (13): 1. Luka Harpf - Bežigrad, 2. 
Ivo Jurkovič - Šiška, 3.-4. Jan Košak in Dean Rogelj - oba 
Bežigrad. 

Kategorija do 73 kg (11): 1. Rok Hudej, 2. Jan Kovič  oba 
Šiška, 3.-4. Martin Hojak - Bežigrad in Peter Kranjc Požar - 
Šiška.
Kategorija do 81 kg (10): 1. Gregor Kucmut - Duplek, 2. Aljaž 
Triplat - Z'dežele Sankaku, 3.-4. Blaž Peklič - Železničar in 
Narsej Lackovič - Ljutomer.

Kategorija do 90 kg (8): 1. Rok Polajžer - Tatami, 2. Dino 
Prepelič - Impol, 3.-4. Marko Nagy - KBV Lendava in Alojz 
Vašnik - Acron Slovenj Gradec.
Kategorija nad 90 kg (4): 1. Andraž Špiler, 2. Luka Grum - oba 
Z'dežele Sankaku, 3. Aleks Norčič - M. Sobota, 4. Rok Kondič 
- Tatami.  

Uvrstitve posameznic – kadetinje (U 18): 

Kategorija do 40 kg (1): 1. Ljudmila Merčnik - Duplek (bb).
Kategorija do 44 kg (0): Ni bilo udeleženk.
Kategorija do 48 kg (5): 1. Maruša Štangar - Olimpija, 2. 
Andreja Leški - Bežigrad, 3. Tjaša Brumen - Duplek, 4. Teja 
Tropan - Impol.
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DOBRA UDELEŽBA, 
LEPI BOJI
Z RAMO OB RAMI BEŽIGRAD IN KOROŠKI 
ACRON

Nastja Stopernik Pavlin do 70 kg - Acron Slovenj Gradec, je 
prepričljivo ponovila lanskoletni uspeh in se poleg Žive Istenič - 
Tatami, Petre Opresnik - Bežigrad in Betine Ivajnšič - Ljutomer 

povzpela na najvišjo stopničko;

Mariborski športni delavci so imeli ob dvojnem programu dr-
žavnih prvenstev obilico dela. Najprej so se za naslove spopadli 
starejši dečki in deklice do 14 let na štirih borilnih površinah, za 

njimi pa so prišli na vrsto udeleženci do 18 let;

Ana Heberle do 52 kg - Bežigrad je prepričljivo osvojila prvo 
mesto, potem ko je ugnala klubsko tekmico Majo Eberhard, tre-
tje mesto pa sta osvojili Ema Dobrin - Olimpija in Nika Perovnik 

- Acron Slovenj Gradec;

Kategorija do 52 kg (6): 1. Ana Heberle, 2. Maja Eberhard - 
obe Bežigrad, 3.-4. Ema Dobrin - Olimpija in Nika Perovnik 
- Acron Slovenj Gradec.
Kategorija do 57 kg (5): 1. Barbara Bizilj - Bežigrad, 2. Anja 
Štangar - Olimpija, 3. Katja Oder  Acron Slovenj Gradec, 4. 
Petra Vidmar - Golovec.
Kategorija do 63 kg (9): 1. Patricija Brolih - Bežigrad, 2. Nina 
Zaplatar - Olimpija Krmelj, 3.-4. Katja Ložar - Tatami in Gaia 
Brina Breznik - Šiška.
Kategorija do 70 kg (7): 1. Nastja Stopernik Pavlin - Acron 
Slovenj Gradec, 2. Živa Istenič - Tatami, 3.-4. Petra Opresnik - 
Bežigrad in Betina Ivajnšič - Ljutomer.

Maribor, 10. februar 2013. Mariborski športni delavci so imeli 
v dvojnem programu državnega prvenstva polne roke dela. V 
dopoldanskem času so za naslove državnih prvakov prekrižali 
kopja starejši dečki in deklice do 14 let, v nadaljevanju pa se 
je v mariborski športni dvorani Lukna na tatamiju zvrstilo 168 
mladih tekmovalcev in tekmovalk iz 28 slovenskih klubov, 118 
dečkov in 50 deklic. Po pričakovanju sta se boljšo uvrstitev 
potegovala ljubljanski Bežigrad in Acron Slovenj Gradec. Za 
spoznanje so bili uspešnejši Ljubljančani z 18 medaljami (3 3 
6), pred koroško vrsto na drugem mestu (3 3 1) in bistriškim 
Impolom (2 1 1).
   Med dobitnike zlatega odličja se je uvrstilo deset klubov - 
Bežigrad (3), Acron Slovenj Gradec (3), Impol (2), Partizan 
Jesenice (2), Murska Sobota (2), Oplotnica (2), Šiška (1), Tatami 
(1), Duplek in ljubljanska Olimpija (1).

Kategorija nad 70 kg (6): 1. Tjaša Šalamun - Z'dežele Sankaku, 
2. Ajda Koračin - Olimpija Krmelj, 3.-4. Tamara Kraljič - Duplek 
in Klara Apotekar - Z'dežele Sankaku.

JOŠ

DRŽAVNO PRVENSTVO - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE

Uvrstitve posameznikov – starejši dečki (U 14):

Kategorija do 34 kg (12): 1. Vinko Prevolšek - Acron Slovenj 
Gradec, 2. Urban Indof - Bežigrad, 3.-4. Urh Klopčič - Šiška in 
Mark Ambrožič - Triglav.
Kategorija do 38 kg (16): 1. Jan Lukač - M. Sobota, 2. Vid 
Sekolonik - Acron Slovenj Gradec, 3.-4. Jure Sedeu - Šiška in 
Matej Anželak - Acron Slovenj Gradec.
Kategorija do 42 kg (25): 1. Miha Ozmec, 2. Jaka Kavčič, 3.-4. 
Goran Kelava - vsi Bežigrad in Luka Perkovič - Marezige.                                                     
Kategorija do 46 kg (15): 1. Marko Vrhovnik - Bežigrad, 2. 
Acron Slovenj Gradec, 3.-4. Gašper Rudolf - Ljutomer in Jaka 
Pungeršek - Bežigrad.
Kategorija do 50 kg (12): 1. Andrey Yankovskyy, 2. David 
Horvatič - oba Acron Slovenj Gradec, 3.-4. Nejc Rogelšek - 
Ravne in Benjamin Kajtazović - Golovec.
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DRŽAVNO PRVENSTVO - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE

Boji na prvenstvu so na štirih tatamijih potekali kot po tekočem 
traku, na najvišjo stopničko pa so se uvrščali najboljši;

V kategoriji do 40 kg se je na najvišjo stopničko povzpela Nuša 
Perovnik – Acron Slovenj Gradec, potem ko je v finalu ugnala 
Manco Capuder – Bežigrad, tretje mesto pa sta si razdelili Pia 

Mišič – Bežigrad in Saša Ranc – Ravne;

V medsebojnih bojih so se pogosto dvoboji končali v končnih 
prijemih;

Kategorija do 55 kg (12): 1. Aleksander Ferenčak - M. Sobota, 
2. Rok Veselič - Gorišnica, 3.-4. Marko Jurkovič - Šiška in 
Martin Štrumbelj - Bežigrad.
Kategorija do 60 kg (11): 1. Jaka Zvržina - Tatami, 2. Martin 
Džambas - Ravne, 3.-4. Jernej Jarc - Olimpija in Miha Jančič - 
Polyteam.
Kategorija do 66 kg (8): 1. Alen Vučina - Oplotnica, 2. Liam 
Galof - M. Sobota, 3.-4. Vid Stres - Ravne in Grega Kotnjek - 
Lendava. 
Kategorija nad 66 kg (7): 1. Mario Gašparič - Impol, 2. Bor 
Dakovič - Branik Broker, 3.-4. Sebastjan Zver - KBV Lendava 
in Bine Prepelič - Impol.

Uvrstitve posameznic – starejše deklice (U 14):

Kategorija do 32 kg (2): 1. Nuša Ambrožič - Partizan Jesenice, 
2. Neja Laporšek - Impol.
Kategorija do 36 kg (3): 1. Kati Ambrožič - Partizan Jesenice, 
2. Pia Perc, 3. Eva Lepoša - obe KBV Lendava.
Kategorija do 40 kg (6): 1. Nuša Perovnik - Acron Slovenj 
Gradec, 2. Manca Capuder - Bežigrad, 3.-4. Saša Ranc - Ravne 
in Pia Mišič - Bežigrad.

Kategorija do 44 kg (7): 1. Tisa Lozej - Olimpija, 2. Sara 
Markučič - Marezige, 3.-4. Maša Perbil - Šiška in Viktorija 
Zadravec - Drava. 
Kategorija do 48 kg (10): 1. Lia Ludvik - Duplek, 2. Julija 
Komac - Partizan Jesenice, 3.-4. Sara Stražar - Bežigrad in Tajda 
Senekovič - Duplek.         
Kategorija do 52 kg (7): 1. Kaja Kajzer - Bežigrad, 2. Ana 
Horvat - Tatami, 3.-4. Zarja Tavčar in Uma Hajsinger - obe 
Šiška. 
Kategorija do 57 kg (6): 1. Dora Bohinc - Šiška, 2. Zala 
Černilec - Triglav, 3.-4. Tjaša Arnič - Z'dežele Sankaku in Tajda 
Spahič - Bežigrad.
Kategorija do 63 kg (4): 1. Patricija Brglez - Oplotnica, 2. Pia 
Završnik  Šiška, 3. Maša Štuhec - Ljutomer, 4. Elma Hatič - 
Partizan Jesenice.
Kategorija nad 63 kg (5): 1. Andreja Tomažič - Impol, 2. Nika 
Šlamberger - Drava, 3. Živa Mehle Kostrevc - Golovec, 4. Metka 
Lobnik - Branik Broker.

JOŠ
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KRATKE VESTI IZ JZS

Vsak napad ali prijem izpod pasu bo odslej pomenil diskvalifika-
cijo tekmovalca - hansoku make;

Na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani je potekal sodniški 
seminar, na katerem so bili z novimi usmeritvami borbenih pra-
vil seznanjeni številni trenerji in sodniki. Zanimanje o tej tema-

tiki je bilo izjemno;

Številni do sedaj nadvse uspešni meti, kot je med drugim tudi - te 
guruma, (zmagovalni met Urške Žolnir na SP 2011 v Parizu) 

bodo predvidoma odslej prepovedani;

Morda niste vedeli
URŠKA ŽOLNIR MED VODILNIMI 

NOVE TEKMOVALNE USMERITVE 
(spremembe borbenih pravil):

Naša zlata olimpijka Urška Žolnir je na svetovni vrednostni le-
stvici IJF v letu 2012 med šesterico Evropejcev v samem vrhu 
uspešnosti. V kategoriji do 63 kg je z 1132 točkami prepričljivo 
prehitela legendarno Japonko Yoshie Ueno, ki je zbrala 996 točk 
na drugem mestu. Med 14 kategorijami je s šestimi uvrstitvami 
na prva mesta  evropska celina na vodilnem mestu. V moški 
konkurenci so od Evropejcev na trenutni vrednostni lestvici Rus 
Arsen Galstyan do 60 kg, Gruzinec Lasha Shavdatuashvili do 66 
kg, Grk Ilias Iliadis do 90 kg in Francoz Teddy Riner nad 100 
kg, v ženski konkurenci pa so se v sam vrh povzpele naša Urška 
Žolnir do 63 kg in Francozinja Lucie Decose do 70 kg.
   Med posamezniki v slovenski vrsti sta v moški konkurenci 
najbolje uvrščena Celjan Rok Drakšič do 66 kg na 14. mestu 
(468 točk) in Matjaž Ceraj nad 100 kg na 17. mestu (342 točk), 
medtem ko je v ženski konkurenci poleg Urške Žolnir najbolje 
uvrščena Ljubljančanka Raša Sraka Vukovič do 70 kg na 4. me-
stu (848 točk) in Šmartinčanka Anamari Velenšek na 8. mestu 
(618),  uspeh na 11. mestu pa je dopolnila še Lucija Polavder 
nad 78 kg (564 točk) – obe Z'dežele Sankaku.

  Mednarodna judo zveza IJF je za poskusno obdobje 2013 - 
2016 posredovala nove usmeritve glede tekmovanj in sodniških 
pravil. Nova sodniška pravila so se poskusno pričela uvajati na 
turnirju Grand Slam v Parizu v letošnjem letu in se bo uvajalo 
do letošnjega članskega svetovnega prvenstva v Rio de Janeiru 
(26.-31. avgusta 2013, potem pa bo opravljena temeljita analiza 
in sprejetje dokončnih sprememb, ki bodo veljale do olimpijskih 
iger 2016. Z uveljavitvijo teh pravil želi IJF povečati predvsem 
atraktivnost juda, razumljivost za nestrokovno javnost in težnjo 
k bolj pozitivnemu judu.                            

   Na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani je bil v tem smislu 
organiziran obsežen seminar na katerem je bil z novimi usme-

ritvami borbenih pravil seznanjen širok krog trenerjev in sodni-
kov. Mnenja o novih usmeritvah pa so bila deljena, nedvomno 
pa je dejstvo, da bodo do končne odločitve deležne še preneka-
tere spremembe.
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Mednarodnih skupnih priprav v Nymburgu na Češkem se je 
udeležila tudi slovenska vrsta tistih, ki se potegujejo za mesta v 

bližini zmagovalnih stopničk na največjih tekmovanjih; 

Poleg Marjana Fabjana se v vlogi trenerke vse pogosteje 
pojavlja tudi Urška Žolnir, ki mlajšemu rodu posreduje svoje 

bogate izkušnje;

ŠTEVILNE MEDNARODNE
PRIPRAVE
    Številni pripravljalni programi najboljših slovenskih judoistov 
pred pomembnimi evropskimi prvenstvi v vseh starostnih kate-
gorijah temeljijo tudi z udeležbo na mednarodnih skupnih pripra-
vah. Tako so se udeležili posamezniki kadetskih skupnih priprav 
v Zagrebu, članska vrsta se je udeležila priprav v Nyumburgu na 
Češkem, sledijo priprave na Madžarskem - Tata v začetku apri-
la, medtem ko so načrtovane zaključne priprave pred članskim 
evropskim prvenstvom na Rogli od 8.-17. aprila 2013.

JOŠ

ČESTITKE DEŽUJEJO
 Med številnimi čestitkami za izjemne dosežke slovenskega 
juda, ki so zadnjem času namenjene številnim posameznikom in 
Judo zvezi Slovenije, je čestitko predsedniku Judo zveze Slove-
nije Bogdanu Gabrovcu posredoval predsednik Evropske judo 
zveze G. Sergey Sloveychik, ki zveni nekako takole:

Predsedniku Judo zveze Slovenije Bogdanu Gabrovcu so ob 
60. obletnici slovenskega juda in izjemnih uspehih v zadnjem 
obdobju namenjene številne čestitke. Ob iztekajočem se prete-
klim letom je na turnirju v ruskem Tyumenu »heroji juda« s 
smetano svetovnega juda in prvim mestom potrdil odlični slo-

venski judoist Rok Drakšič;

 Dragi gospod predsednik Bogdan Gabrovec!
 
   V imenu Evropske judo zveze, bi se rad iz srca zahvalil 
za prizadevanja s katerim ste zagotovili podporo projektu 
EJU turnirju »heroj juda« s sodelovanjem slovenskega 
judoista Roka Drakšiča.
   Prvi tovrstni turnir, ki je bil izveden v ruskem Tyumenu 
15. decembra 2012, je bil nedvomno dober primer 
spektakularne popularizacije juda v svetu in bo po presoji 
v organih IJF dobil svoje mesto in izziv za umestitev v 
prihodnost tega projekta.
    Ob tej priložnosti pa bi vam še rad čestital vesel Božič 
in srečno novo leto!    

Iskreni vaš predsednik EJU
Sergey Soloveychik

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije

OLIMPIJSKI KOMITE
SLOVENIJE
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MEMORIALNI TURNIRJI

 Ljubljana, 24.-25. oktober 2012. V jubilejnem letu, ko slov-
enski judo in Judo klub Olimpija skupaj praznujeta 60. let delo-
vanja in ko je tik pred vrati tudi jubilejni 50. mednarodni turnir 
Nagaoka v letu 2013, je v znaku tega obeležja in priložnostni 
razstavi potekal letošnji turnir, na katerem se je za priznanja na 
dvodnevnem turnirju v posameznih starostnih kategorijah pote-
govalo 723 nastopajočih iz 45 klubov in 7 držav od najmlajših 
otrok pa vse do članskih kategorij.                        

Na dvodnevnem turnirju 49. Memorial Nagaoka 2012, se je tek-
movanja udeležilo 723 nastopajočih iz 45 klubov in 7 držav;

Marko Prodan - Šiška, je imel v kategoriji do 73 kg lepo priložnost 
za slavje, vendar se je domačin Tadej Čeh v nadaljevanju z napa-
dalno taktiko dobro znašel in ga je na koncu prepričljivo spravil 

na hrbet;

Tokratna dvodnevna prireditev je potekala v znamenju jubileja 
- 60. let slovenskega juda in Judo kluba Olimpije, kar je bilo 

obeleženo s priložnostno razstavo;

Nagaoka v znamenju jubileja
60 LET SLOVENSKEGA JUDA IN JUDO 
KLUBA OLIMPIJE

FEŠTA V MESTU OB DRAVI
DUPLEK IN IMPOL KORAK PRED TEKMECI

BEŽIGRAD SLAVIL
NA POHORCU
Tadej Čeh briljiral med domačini

   Dvodnevni turnir iz leta 2011 beleži nov mejnik, leto poprej 
je bil porušen tivolski rekord iz leta 1984 z 798 udeleženimi, 
od najmlajših otrok pa do članskih kategorij. Vštevši z letošnjo 
prireditvijo na katerem se je za odličja potegovalo 723 udele-
žencev, se je v 49 letih prireditve udeležilo skupaj kar 18.748 
udeležencev. V prvem dnevu turnirja se je skupaj udeležilo 472 
pretežno mlajših starostnih kategorij, vključno do 15 leta staro-
sti, medtem ko je bila udeležba drugi dan nekoliko skromnejša, 
na ljubljanski tatami je stopilo 251 udeležencev iz sedmih držav, 
186 v moški in 65 v ženski konkurenci, vse od kadetske pa do 
članskih selekcij.  
   Že tretjič zapored se je skupnega uspeha za »49. Memorial 
Nagaoke 2012« veselil ljubljanski Bežigrad, domača Olimpija 
pa se je na obeh turnirjih uvrstila tik pod vrh na drugo mesto. 
V prvem dnevu turnirja za pokal »Mini Nagaoka« pa so slavili 
gostje novosadske Slavije.

  Slovenska Bistrica, 05. januar 2013. Na tradicionalnem 
spominskem turnirju za 44. Memorial Pohorskega bataljona je 
bila letošnja udeležba nekoliko slabša od pričakovanj, navzlic 
temu pa zanimivih in privlačnih bojev ni manjkalo. Na bistriški 
tatami je stopilo vsega 105 udeležencev iz 23 klubov in treh 
držav, 43 v članski konkurenci, 45 kadetov in 17 kadetinj. V 
skupnem seštevku je na “Pohorcu” slavil ljubljanski Bežigrad, 
skupaj so si nadeli 12 medalj (6 2 4), pred ljubljansko Olimpijo 
(4 2 0) in celjskim Sankakujem (3 1 4). Bežigrajčani so v članski 
konkurenci s točko prednosti (25) pred domačini (24) prejeli 
poleg priznanj tudi finančno nagrado. 

   Zanimivi boji so se odvijali v kategoriji do 66 kg, kjer si je Luka 
Kuralt  Bežigrad izboril prvo mesto pretežno med klubskimi 
tekmeci, atraktivno je v finalnem dvoboju zaključil Tadej Čeh 
- Impol proti Marku Prodanu do 73 kg - Šiška, odlično pa je 
svojo nalogo z vsemi tekmeci opravil tudi Jesenko Četič do 90 
kg - Olimpija. 

   Ptuj, 23. marec 2013. V točkovanju za »Slovenski pokal« so 
se tokrat na turnirju na Ptuju upoštevale uvrstitve mlajših članov 
in članic, ter tekmovalcev in tekmovalk v mladinski konkurenci. 
V pretežno vseh mlajših starostnih kategorijah se je turnirja v 
mestu ob Dravi udeležilo 341 udeležencev, 228 v moški in 113 v 
ženski konkurenci iz 27 slovenskih klubov in gostov iz sosednje 
Italije - Kuroki Tarcento in U.S. Muggesana. V skupnem seštevku 
uspehov, se je po številu medalj uspeha veselila številna vrsta iz 
Dupleka (8 6 5), ki so se turnirja udeležili v vseh razpisanih 
starostnih kategorijah. Tesno za njimi se je uvrstil bistriški 
Impol (7 5 4), medtem ko se je ljubljanski Bežigrad uvrstil na 
tretje mesto (6 5 8).   
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Manja Kropf do 57 kg - Duplek, je v mestu ob Dravi dvakrat os-
vojila prvo mesto, najprej je bila uspešna pri mlajših članicah 
- na kolena je spravila Kajo Čeh in Hano Prelog, uspeh pa je 
ponovila tudi med mladinkami, ko je obe tekmici znova spravila 
na hrbet in opravila še s Katjo Oder - Acron Slovenj Gradec;

V mladinski konkurenci je bil med posamezniki proglašen 
za najboljšega posameznika Tadej Mulec do 90 kg - Duplek. 
Boljši je bil od Henrika Vergilasa - Ivo Reya, Patrika Macha - 

Sokol Bratislava in Marka Nagyja - Lendava.

Na turnirju v Lendavi se je med drugimi prvega mesta veselil 
tudi Jakob Vrhovec do 81 kg - Polyteam, potem ko je ugnal 

Davida Volčiča - Impol in Gregorja Kucmuta - Duplek;

   V kategoriji mlajših članov in članic, ter mladincev in mladink 
so se uspeha po dvakrat veselili Janez Vidmar do 66 kg in Luka 
Kuralt do 73 kg - oba Bežigrad, ter Vito Dragič nad 100 kg - 
Impol, medtem ko je bila po dvakrat uspešna med dekleti Manja 
Kropf do 57 kg - Duplek.

DOBER OBET - MLADI SE 
VSPENJAJO
Največ Bežigradu, Murski Soboti
in Lendavi

V SPOMIN ANTONU KOSU - 
TONČKU
LOVORIKA NAJBOLJŠEGA TADEJU MULCU

   Lendava, 02. marec 2013. Prizorišče tradicionalnega turnirja 
za »Pokal Lendave«, je na tatami v Lendavi privabil 194 
udeležencev - mladinci in mladinke, mlajši kadeti in kadetinje, 
starejši ter mlajši dečki in deklice iz 21 slovenskih klubov. Po 
pričakovanju in številni udeležbi so se prvega mesta veselili 
tekmovalci in tekmovalke ljubljanskega Bežigrada, ki so 
osvojili tudi največje število medalj (8 6 4), pred tekmovalno 
vrsto Murske Sobote s primerljivimi dosežki (8 1 5), na tretje 
mesto pa se je uvrstila domača vrsta Lendave (7 1 7).

  Murska Sobota, 16. marec 2013. 47. Tradicionalni mednarodni 
turnir v Murski Soboti, ki je letos potekal v znamenju spomina na 
predlani preminulega začetnika organizirane vadbe v Prekmurju 
Antona Kosa - Tončka, je na soboški tatami privabil 264 mladih 
judoistov in judoistk, 201 v moški in 63 v ženski konkurenci iz 
24 slovenskih judo klubov, ter gostujočega kluba iz Slovaške in 
Romunije. Uvrstitve v mladinski, ter mlajših dečkov in deklic 
sodijo v skupek točkovanja za Slovenski pokal 2013. S številno 
udeležbo je prvo mesto prepričljivo osvojil ljubljanski Bežigrad 

s 30 medaljami, osem najsvetlejšega sijaja (8 10 12), pred 
vrsto Murske Sobote z enakim številom zlatega odličja (8 1 3), 
medtem ko je bil Acron Slovenj Gradec tretji (4 4 1).

Med posamezniki je bil po prepričljivih zmagah v mladinski 
konkurenci do 90 kg proglašen za najboljšega tekmovalca Tadej 
Mulec - Duplek. 
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TEKMOVALNI POGOJI V LETU 2013

STAROSTNE IN TEŽINSKE KATEGORIJE V LETU 2013

TEKMOVANJA ZA »SLOVENSKI POKAL 2013«

  V letu 2013 bodo na vseh uradnih tekmovanjih JZS veljale starostne in težinske kategorije prikazane v nadaljevanju. Mlajši dečki in deklice (U 12) za 
letnike 2002, 2003 in mlajši, ni predvidenih uradnih tekmovanj in nimajo pravice udeležbe na DP – organizirajo pa se lahko področna tekmovanja. Ni 
težinskih kategorij, otroke razdelimo po teži v skupine do 8 nastopajočih. Borbe trajajo po 2 minuti. 

Letniki, ki se nahajajo v oklepajih so zadnji letniki starostnih kategorij, ki imajo pravico udeležbe v višji starostni stopnji. V primeru ekipnih tekmovanj 
lahko nastopajo tudi letniki 1997 in starejši.

Starejši dečki – deklice  (U 14)  letniki:  2000 – 2001, mlajši nimajo pravico nastopa na uradnih
tekmovanjih JZS / borbe trajajo 3 minuti

St. dečki 34 kg 38 kg 42 kg 46 kg 50 kg 55 kg 60 kg 66 kg +66 kg
St. deklice 32 kg 36 kg 40 kg 44 kg 48 kg 52 kg 57 kg 63 kg +63 kg

Mlajši kadeti – kadetinje (U 16)  letniki:  1998 – 1999, mlajši letniki nimajo pravice nastopa na uradnih
tekmovanjih JZS / borbe trajajo 3 minute

Ml. kadeti 42 kg 46 kg 50 kg 55 kg 60 kg 66 kg 73 kg 81 kg +81 kg
Ml. kadetinje 36 kg 40 kg 44 kg 48 kg 52 kg 57 kg 63 kg 70 kg +70 kg

Kadeti – kadetinje  (U 18)  letniki:  1996 – 1997 (1998), borbe trajajo 4 minute
Kadeti 50 kg 55 kg 60 kg 66 kg 73 kg 81 kg 90 kg + 90 kg
Kadetinje 40 kg 44 kg 48 kg 52 kg 57 kg 63 kg 70 kg + 70 kg

Mladinci – mladinke  (U 21)  letniki:  1993, 1994, 1995  (1996 – 1997), borbe trajajo 4 minute
Mladinci 55 kg 60 kg 66 kg 73 kg 81 kg 90 kg 100 kg + 100 kg
Mladinke 44 kg 48 kg 52 kg 57 kg 63 kg 70 kg 78 kg + 78 kg

Mlajši člani – članice (U 23) letniki:  1991 – 1997, borbe trajajo 5 minut  
Mlajši člani 60 kg 66 kg 73 kg 81 kg 90 kg 100 kg + 100 kg
Mlajše članice 48 kg 52 kg 57 kg 63 kg 70 kg 78 kg + 78 kg

Člani – članice letniki: 1997 in starejši – še, borbe trajajo 5 minut
Člani 60 kg 66 kg 73 kg 81 kg 90 kg 100 kg + 100 kg
Članice 48 kg 52 kg 57 kg 63 kg 70 kg 78 kg + 78 kg

Starostna kategorija Naziv tekmovanja
Mlajši dečki – ce  (U 12)
Vzhodna Slovenija Pokal M. Sobote, Bistrica open, Duplek, Guštanj, Novoletni turnir, FESTIVAL JUDA* 

Mlajši dečki – ce (U 12)
Zahodna Slovenija

Pokal Novo mesto, Pokal Bežigrad, Palijev memorial, Pokal Koper, Mini Nagaoka, FESTIVAL 
JUDA*

Starejši dečki – ce  (U 14) DP, Pokal Oplotnice, Koroška open, KBV Lendava, Pokal Bežigrad, Pokal Pokal Novo mesto   
Mlajši kadeti – nje (U 16) DP, Pokal Lendave, Palijev memorial, Pokal Ljutomer, Koroška open, Novoletni turnir
Kadeti – nje (U 18) DP, Pohorski bataljon, Memorial Nagaoka, Pokal Bežigrada, Pokal Duplek, Iršičev memorial 
Mladinci  (U 21) DP, Pokal Murske Sobote, Pokal Ptuja, Pokal Lendave, Pokal Ivo Reya 
Mladinke  (U 21) DP, Pokal Lendave, Pokal Ptuja, Pokal Ivo Reya, Pokal Bežigrada  
Mlajši člani – ce  (U 23) DP, Pokal Kopra, Nagaoka – Ljubljana  
Člani  (U +16) DP, Pohorski bataljon, Baumgartnov pas, Iršičev memorial, Nagaoka – Ljubljana 
Članice  (U +16) DP, Iršičev memorial, Nagaoka – Ljubljana  
Ekipno  (U +18) 1. in 2. slovenska judo liga

I. DOMAČA TEKMOVANJA:

II. MEDNARODNA TEKMOVANJA:

Po pravilniku o točkovanju se Pokal Pohorskega bataljona za člane točkuje z 2 x faktorjem. •	
Točkovanje za DP v katah pa s faktorjem 0.5 (vse kategorije kat) in evropski pokal v katah.•	
Uradno točkovanje mlajših dečkov in deklic (U 12) za leto 2013 – točkujejo se trije najboljši rezultati (izbranih 7 tekmovanj) + državno prvenstvo. •	

Starostna kategorija Naziv tekmovanja
Kadeti – kadetinje (U 18) KSP, KEP, EYOF, MT Teplice – Češka, MT Zagreb – Hrvaška in MT Berlin – Nemčija    

Mladinci – mladinke (U 21) MSP, MEP, MT Leibnitz – Avstrija, MT Paks – Madžarska, MT Praga – Češka in MT Lignano – 
Italija     

Mlajši člani – članice (U 23) EP, B turnir Celje open – Slovenija, B turnir Sarajevo – BIH, Hamburg – Nemčija in London – V. 
Britanija   

Člani – članice  SP, EP, Svetovni pokali, Grand slam-I, Grand prix-I (po koledarju EJU in IJF) 
Ekipno ECC (Evropski klubski pokal)
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   Mednarodna judo zveza (IJF) je za obdobje 2013-2016 izdala 
nove usmeritve glede tekmovanj in sodniških pravil. Nova 
sodniška pravila so se poskusno  začela uporabljati od tekmovanja 
Grand Slam Pariz 2013 (9. in 10. februar 2013) in do svetovnega 
članskega prvenstva v Riu (26. do 31.8.2013). Po svetovnem 

članskem prvenstvu bo narejena temeljita analiza in sprejetje 
dokončnih sprememb, ki bodo veljala do olimpijskih iger 2016 
v Rio de Janeiru.  Z uveljavitvijo teh pravil želi IJF predvsem 
povečati atraktivnost juda, razumljivost za nestrokovno javnost 
in težiti k bolj pozitivnemu judu. 

Usmeritve za poskusno sojenje po novih sodniških 
pravilih v obdobju februar – avgust 2013

SODNIKI
Le en sodnik bo sodil na posameznem borilnem prostoru, 
s pomočjo dveh sodnikov na video kontroli. Med njimi bo 
radijska povezava preko katere bo možno spremeniti sodniško 
odločitev po pravilu »večine«. Sodniki se bodo menjavali po 
rotacijskem sistemu. Člani IJF komisije se bodo v odločitev 
sodnikov vmešavali  le ko bodo mnenja, da je to nujno potreb-
no.

TEHNIČNE USMERITVE – IPPON, »MOST« 
POZICIJA
Ipponu želijo dati večjo vrednost. Ippon se dosodi samo takrat, 
ko nasprotnik pristane na hrbtu po hitri in močni izvedbi teh-
nike.
Vse situacije, ko uke pristane v »most« (namesto na hrbet) se 
bodo ocenjevale, kot da je uke padel na hrbet – torej z ip-
ponom.

ZLATA TOČKA
Borba za zlato točko ni več časovno omejena, Hantei je ukin-
jen. Izgubi prvi tekmovalec, ki prejme shido oziroma zmaga 
tisti, ki prvi dobi točke s svojo izvedeno tehniko.

KAZNI
Med borbo bo sodnik lahko dosodil trikrat shido in četrtič 
hansoku-make (tri opozorila in diskvalifikacija). Shido ne pri-
nese nobene točke nasprotniku, tekmovalec lahko točke doseže 
le s svojimi tehničnimi akcijami. Če je na koncu borbe rezultat 
izenačen, zmaga tekmovalec, ki je manjkrat prejel shido. 

Prijemi: se kaznujejo s SHIDO
Prepovedano je:
• razbijanje prijema z dvema rokama na eni roki, zapestju, 
podlahti ali rokavu nasprotnika (slika 1)

Opomba: Za razbijanje prijema z dvema rokama se ne smatra,               
če je ena roka na lastnem judogiju (slika 2)

• razbijanje prijema z uporabo kolena (slika 3 in 4)

• razbijanje prijema z udarcem (slika 5)
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• z močjo dominirati nad nasprotnikom z močnim prijemom 
brez pravega napada (slika 6)

• zapiranje prijema z eno ali dvema rokama brez namena 
napada (slika 7 in 8) 

»Cross grip-u« mora takoj slediti napad. Enako velja tudi za 
prijem za pas in enostranski prijem z dvema rokama (slika 9 in 
10).

Sodniki morajo striktno kaznovati tekmovalce:
• ki se poskušajo izogniti prijemu nasprotnika-skrivanje reverja 
(slika 11)
• ki ne želijo/poskušajo prijeti kimone in/ali se izogibajo 
prijemu (slika 12)

Prepovedano je objeti nasprotnika za met z direktnim 
frontalnim prijemom (Bear hug), (slika 13)
OPOMBA: če uke z eno roko drži kimono, ga tori ne sme 
direktno objeti za met
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Prijemi za nogo: se kaznujejo s HANSOKUMAKE 
(slike 14 do 19)
Vsak prijem v tachi-waza pod višino pasu z eno ali obema roka-
ma z namenom napada ali obrambe kot kombinacija, blok, “kon-
tra tehnika” ali gibanje (prehod) iz tachi-waze v ne-wazo dokler 
ni popolne ne-waze se kaznuje z direktnim hansokumake.

V ne-wazi so prijemi pod pas dovoljeni. Pri prehodih v parter lahko 
primeš noge šele, ko je jasno, da je tachi-waza zaključena in iz 
situacije ni več mogoče doseči točk za tehniko meta.

OSAE-KOMI, KANSETSU WAZA IN SHIME WAZA
(slike 20 do 27)
• osaekomi nadaljuje tudi zunaj borilnega prostora, če se je objavil 
znotraj borilnega prostora
• če osaekomi traja 10 in manj kot 15 sekund, se dosodi yuko, če 
traja 15 in manj kot 20  sekund, se dosodi wazari in če traja 20  
sekund, se dosodi ippon. 
• kansetsu in shime waza, ki sta se začela znotraj borilnega prostora 
in sta prepoznavna kot učinkovita se lahko nadaljujeta tudi zunaj 
borilnega prostora
• kansetsu waza je dovoljena pri kadetih (U 18), pod enakimi pogoji 
kot pri mladincih in članih.

POZDRAV (slika 28)
Tekmovalca morata priti istočasno na tekmovalni prostor, ter se 
sočasno priklonita drug proti drugemu.  Tekmovalca se ne smeta 
rokovati pred začetkom borbe (slika 28).

Usmeritve za sojenje po novih pravilih IJF pripravil Emil Pozvek
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Drugega decembra 1947 se je v Kovači vasi nad Slovensko 
Bistrico rodila legenda slovenjebistriškega športa, Stanko 
Topolčnik. Že kot mlad, nadobudni deček se je s 15 leti 
podal v judoistične vode in v naslednji polovici stoletja v 
tem športu pustil velik pečat. 
Zvesti član bistriškega Judo kluba Impol, je bil prvi 
slovenski judoist, ki je leta 1969 v belgijskem Ostendeju 
v lahki kategoriji osvojil bronasto kolajno na članskem 
evropskem prvenstvu. S tem je izpolnil normo za 
nastop na olimpijskih igrah v Münchnu 1972. Takrat 
je judo postal enakopraven član olimpijskih športov, 
Topolčnikova uvrstitev v jugoslo¬vansko olimpijsko 
ekipo pa je pomenila tudi začetek neprekinjenega 
članstva Bistričanov med olimpijci vse do zadnjih iger 
v Londonu 2012.
V desetih letih njegovega članstva v jugoslovanski 
reprezentanci je postal prava legenda. Z njim so povezani 
največji uspehi kluba doma in v tujini, poleg izjemnih 
tekmovalnih dosežkov pa je bil najsvetlejši zgled 
številnim mladim, ki so potrkali na klubska vrata. Spisek 
Topolčnikovih dosežkov je zares dolg in prav je, da poleg 
medalje na članskem EP, opozorimo na nekatere največje. 
Skupno je nastopil na devetih evropskih prvenstvih, 
kjer se je uvrščal do polfinalnih bojev. Štirikrat je bil 
udeleženec svetovnih prvenstev, na balkanskih prvenstvih 
je osvojil srebrno in bronasto kolajno, na sredozemskih 
igrah pa zasedel tretje mesto. Skupno je bil enajstkrat 
prvak Jugoslavije in zmagovalec številnih domačih in 

mednarodnih prvenstev. Kot posebnost je treba omeniti, 
da je svoje sposobnosti preizkusil tudi v Sambu. V tem, 
judu podobnemu športu, je na neuradnem svetovnem 
prvenstvu v Rigi osvojil 2. mesto.
Topolčnik je že v času tekmovalne kariere prevzel delo 
trenerja mlajših selekcij. Kasneje je dolga leta vodil prvo 
ekipo Impola, s čimer je svoje znanje prenašal na mlajše 
rodove tako doma, v Slovenski Bistrici, kot na območju 
celotne bivše skupne države. Da ni bil človek velikih 
besed temveč dejanj, priča dejstvo, da je tudi v trenerskem 
delu dosegel vrhunske rezultate. Pod te vsekakor sodijo 
3. mesto ekipe Impola na Evropskem pokalu ter vrhunske 
uvrstitve posameznikov, med katerimi sta v ospredju 
nastopa  Franca Očka in Filipa Leščaka na OI.
Eden izmed najzvestejših članov Impola, ki je ime 
matičnega kluba uspešno zastopal skoraj 50 let, je svojo 
aktivno vlogo nadaljeval tudi v delu sodniške organizacije 
in delo komisije za pasove pri Judo zvezi Slovenije. Bil je 
nosilec mojstrskega pasu 6. DAN. Odločnost, načelnost 
in zvestoba, so bile glavne odlike marljivega delavca 
skupine podjetja Impol, kjer je bil zaposlen vso svojo 
delovno dobo. Za nepogrešljivih 42 let mu je podjetje 
izredno hvaležno.    

Stanko- Top, pogrešali te bomo!

Judo klub Impol

STANKO 
TOPOLČNIK

1947-2013

Usmeritve za sojenje po novih pravilih IJF pripravil Emil Pozvek
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AKTUALNO

Tribuna staršev

Judo je borilni šport in tako kot v ostalih športih so možne tudi 
poškodbe. Prav zato je potrebno temu problemu pristopiti preu-
darno in nemudoma, kajti prav takojšnje ukrepanje in pravi od-
nos je ključnega pomena o športnikovem zdravju in njegovi na-

daljnji športni poti;

Zdi se mi, da med vsemi izkušnjami, 
ki jih prinaša bolj dejavno ukvarjanje s 
športom, najbolj prizadenejo poškodbe 
- takšne in drugačne. Z vsemi drugimi 
težavami se lažje soočimo, tudi zato, ker  
postajamo s časom bolj trpežni. V mislih 
imam naporen urnik, šolske obveznosti, 
ki z višanjem stopnje šolanja samo 
rastejo, družinske vezi, ki se rahljajo, a 
to je tudi splošna posledica odraščanja. 
A pride trenutek, ko športnik začuti 
bolečino, sklepe, mišice, bolezen, ki so 

največkrat posledica pretiravanja s treningi in tekmovanji, ki 
so v daljšem obdobju izčrpavali mladi organizem. Nenadoma 
se pojavi nenadejano vprašanje: Kako ozdraviti? Čim prej. 
Za vsako težavo se slej ko prej najde rešitev. Za lažje in bolj 
vsakdanje težave je priporočljivo, da starši poznajo kakšnega 
dobrega fizioterapevta, denimo, za razbolen križ, otečeno koleno, 
zvit gleženj. Starši so na tej ravni zelo uporabna informacijska 
veriga, tu zveš s takšno napotnico najprej prideš do rentgenske 
preiskave hrbtenice, povedo, da je tainta ortoped strokoven in  
prijazen in da razume športnike, da je maser XY učinkovit, a ima 
prijem medveda in si po terapiji še teden dni polomljen, vendar 
pa se človek po petih mažah počuti bistveno bolje, kot po petih 
masažah nekje drugje. V naši informacijski verigi je podatek, da 
takoj za mejo, v mestu T, stane magnetna resonanca le od 70 do 
100 evrov, pa še čakati ni treba. V naši amaterski informacijski 
bazi je na voljo »bazar« z izmenjavo »zagotovo delujočih« 
receptov za hitrejše okrevanje pri izpahih, zvinih in bolečih 
sklepih, denimo: za pest mazila hepan zavito v polivinil (čez noč), 
obkladek iz meda, seveda s čudežnim polivinilom, divji kostanj 
namočen v »šnopsu« - samo za zunanjo uporabo in masažo, 
zvarki in obkladki od čebule, led v vseh oblikah, ter mnoge 
kombinacije ingverja, kisa, arnike, maž in obližev – domačih 
in kupljenih, pri priznanih domačih in tujih farmakologih.Zelo 
iskane so telefonske številke zdravnikov, ki ne spadajo v eno 
od dveh večinskih skupin - namreč, tako imenovane veterinarje, 
ki se s pacienti ne pogovarjajo in lingviste, ki uporabljajo tako 
strokoven jezik, da ga ni mogoče razumeti in bi lahko tudi bili 
tudi v prvi skupini. A na koncu s humorjem, ali ne, se moramo 
zanesti na mnenje stroke, na diagnozo, ki ji sledi priporočena 
terapija. Tisto, kar nas moti, bomo pogoltnili in vprašali kdaj 
drugič. Kako to, da v sistemu, ko vsi priporočajo šport, ko se s 
kakšnim problemom, izvirajočim v športni dejavnosti, obrneš na 
zdravnika in se plošča v trenutku obrne: ni denarja za terapije in 
ves denar za zdravljenja itak porabijo športniki. 

   Vmes so trenerji, ki lahko pomagajo predvsem s pravočasnim 
opozorilom, da ni vse v redu, ali pa s preprosto s psihološko 
podporo mlademu tekmovalcu. Z vozlom v grlu sem brala 
zgodbo o mladem slovenskem judoistu, ki ga je napadel rak, a 
je po prestani operaciji in terapiji uspešno okreval, v klubu pa so 
zanj našli ljubezen in voljo, da so ga, v skladu z njegovo veliko 
željo, vrnili na tekmovalne blazine. Zagotovo ni bilo preprosto, 
a so le uspeli. Občudovanja vredno. Poslušala sem trenerja, ki je 
zaskrbljeno razlagal o položaju mlade judoistke, do podrobnosti 
je bil seznanjen s potekom zdravljenja ramenskega sklepa svoje 
tekmovalke. Upravičeno se jezil nad nerazumljivo počasnimi 

prehodi od enega do drugega zdravnika (tedni in meseci), čeprav 
vsi vedo,  kako je pravočasen obisk pri specialistu ključ za 
uspeh pri zdravljenju. Za drugo je vse vedel o poškodbi kolka, 
o pogovorih okrog terapije, vajah, ki bi jih na prilagojenem 
treningu lahko izvajala, tako da še vedno, vsaj delno, sodeluje 
pri vadbi in socialni dinamiki v klubu. Vsem je povedal, koliko 
skrbi in skorajda starševske ljubezni je izkazal!

   Zasledila pa sem zgodbo z drugačnim predznakom: mladi 
tekmovalec je doživel nesrečni padec na rame, po operaciji ga je 
doletelo dolgo zdravljenje. V letu dni, koliko je trajalo počasno 
okrevanje, ga trener ni niti enkrat poklical, da bi ga vsaj iz človeške 
vljudnosti vprašal: »Kako si?« Navsezadnje je  staknil poškodbo 
pod njegovim strokovnim nadzorom, poleg tega pa je deset let 

Milena Araf Harpf;

vadil v istem klubu, telefonsko številko pa je tudi imel. Kako 
se počuti mladi športnik, ko ga tako zlahka izbrišejo? Sprašuje 
se, ali še računajo nanj, ali se bo še kdaj vrnil na blazine, ali bo 
še kdaj dovolj dober? Telo bo najbrž pozdravilo potrgane vezi, 
vprašanje pa je, ali se bo popravilo skrhano zaupanje v trenerja, 
ki ga je odpisal ob prvi oviri. Morda pride čez čas nazaj, lepo 
pozdravljen, spet prinaša medalje. Toda, ali bo pozabil? Verjetno 
bo. Odpustil? Verjetno ne. Nazadnje sem slišala, da ga je po 
naročilu trenerja poklical sotekmovalec in ga vprašal ali pride 
na veliko tekmovanje prestavljat blazine iz ene dvorane v drugo.
Tudi pri drugemu tekmovalcu, ki se bojuje s trajnejšo poškodbo 
hrbta, je trenerjev telefon je ostal nem, kljub diskretni prošnji 
staršev, naj ga vendarle pokliče in spregovori kakšno besedo. 
Fant je bil psihično na dnu, popustil je v šoli, povsem je potrt, 
ker je ločen od športa, ki mu je pomenil vesolje in v kateremu je 
že ogromno dosegel. Ali so športniki dobri samo povsem zdravi 
in pripravljeni za tekmovanje? Šele v kriznih razmerah lahko 
razumemo, kaj pomenijo za otroka leta, v katerih je zagnano 
treniral v klubu in na pripravah, na katerih je preživel večino 
vikendov in počitnic, tako da se je celo oddaljil od družine. V 
oporo mu je lahko le trener. Če trener ni kos takšnim občutljivim 
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Otroci se že v zgodnji mladosti seznanjajo s številnimi oblikami 
aktivnosti in različnimi tekmovanji;

nalogam, se lahko obrne na športnega psihologa. Močno 
dvomim, da mu bo svetoval, naj bolne ali poškodovane odpiše 
in gre veselo naprej, saj bodo prišli drugi.

   Sama pa še naprej zbiram nove recepte za boleče v mišicah. 
Baje pomaga zmerna masaža z brisačo, namočeno v mlačen 
ingverjev sok in limonada, saj niža raven zasičenosti organizma z 
mlečno kislino. Pa tudi Tatjanina terapija Diadensa z ultrazvočno 
stimulacijo. In ananas.

Po reviji Šport mladih
Milena Harpf Aras

  Nedavno sem prebrala blog Nives Markun Puhan, sicer moje 
sosede na strani blogov v Športu mladih. Pisala je o neznosni 
lahkosti s katero tujcem posredujemo pomembne podatke, 
pisala je, kako se podpišemo pod vsako neumnost, ki nam jo 
pomolijo pod nos, in kako smo lahkoverni in nepripravljeni na 
različne goljufije, ki so danes vse bolj pogoste. Pač, sla po hitrem 
zaslužku. Morda ste se vprašali, kako je podpisovanje povezano 
s športom mladih? Zgodba je zanimiva in poučna in če bo zaradi 
tega vsaj eden mladenič ali mladenka rešen neljubega razpleta, 
toliko bolje. 

   Zgodba se začne v rosnih otroških letih. Saj bi vam zaupala 
natančen datum, če bi imela priložnost, da bi dotično »pogodbo« 
oziroma izjavo ali pristopnico, ki sem jo podpisala ob registraciji 
v športni klub lahko pogledala še enkrat. A do nje nisem prišla, 
čeprav sem večkrat prosila, da mi jo pokažejo, pisno, ustno, pa 
nič od tega. Torej, pri otrokovem enajstem ali dvanajstem letu 
starši podpišejo, da se strinjajo, da otrok tekmuje za barve kluba, 
za želve ali pingvine ali karkoli že so. Seveda se zavedamo, da 
to ne počne zaradi denarja. Navsezadnje (in zelo smo hvaležni 
za to dejstvo) to ni šport, s katerim bi se kdorkoli ukvarjal zaradi 
česarkoli drugega, kot zaradi ljubezni do športa samega. Stroške, 
ki spotoma nastajajo, jemljemo kot nekaj skoraj poetičnega. To 
je to. Naš otrok ne trenira golf (opravičilo golfistom), da bi bil 
bogat kor Tiger Woods, temveč tekmuje v neverjetno garaškem 
športu, kjer bo, ko bo zelo uspešen, deležen  lepe plakete za na 
steno, kruh pa si bo služil v klasični službi od 9. do 17.  ure in se 
bo seveda zato, ob vseh treningih, še pridno šolal.

   Zgodi se, da je v klubu, ki si ga nekoč izbral, doseg trenerjev 
ukvarjanje z otroki od dvanajstega do šestnajstega leta, za kaj 
bolj resnega pa, preprosto, (še) nimajo znanja, možnosti. Nič 
hudega, si misliš, če v klubu »Mlada želva« ni interesa za razvoj 
mladega tekmovalca, pa imajo pravo skupino pri »Veselih 
pingvinih«, v kateri bi se lahko spet kaj naučil za napredek na 
naslednji stopnji tekmovalne kakovosti. Navsezadnje Mlade 
želve sploh niso bile zainteresirane, da bi pri njih treniral, in 
so skoraj same prosile, da bi fant odšel, kamorkoli že. Mama 
in oče, ponosna sponzorja, sta itak plačevala absolutno vse, po 
nesubvencionirani ceni, ki je bila občasno za bolj »priljubljene« 
v čredi ...  A glej ga šmeta, v ozadju je kavelj. Nacionalna športna 
zveza namreč ni predvidela takšnega mačehovskega odnosa in 
je pavšalno določila, da klubu iz katerega odhajaš, čeprav ni 
vate vložil nič drugega kot redni trening, katerega si tudi redno 
plačeval, pripada odškodnina. Vseskozi so te prepričevali, da je 
daleč  naokrog najvišja cena treninga, posledica kakovosti, ki se 
prepozna in se torej tudi plača. 

PINGVINI IN ŽELVAKI

   Zdaj že vemo, da imaš na temelju podpisa, ob katerem niti 
z najmanjšim namigom nisi bil obveščen, da pomeni karkoli 
drugega kot možnost, da v okviru športne zveze tekmuješ na 
državnih in meddržavnih tekmovanjih, zvezane roke in noge in 
da nisi več povsem svoboden državljan, ki bi se lahko odločal po 
svoji vesti. Odškodnina, naj bi bila povezana z določeno škodo, 
ki bi jo nekdo utrpel? Vendar ne v tem primeru. Našim želvakom 
je popolnoma vseeno, če se boš v življenju ukvarjal s prostim 
plezanjem v Sahari, pomembno je, da ne boš želvaril, če pa že 
moraš, dajmo prek palca povedati, da je »škoda« ocenjena na 6 - 
letno vadnino. Na drugi strani Kolpe je, denimo, v istem športu in 
v isti starosti odškodnina 10-krat manjša. Očitno je pomembno, 
da je znesek, ki naj bi ga plačal klub, v katerega prestopaš, čim 
večji. Tudi, če niso z ničemer pripomogli k temu »prestopu«. 
Njihova edina krivda je, da so sprejeli zavrženega želvaka. Brez 
dvoma je položaj drugačen v velikih klubih, v katerih samo 
jemljejo obetavne mladiče obrobnim klubom, ki niso sposobni 
ponuditi tistega korak več, za veliki met. Tudi sama menim, 
da je v tem primeru odškodnina edino pravično sredstvo, ki 
uravnoveša ponudbo in povpraševanje. A ne v primeru, ko je 
nekdo v klubu grobo zanemarjal svojo pedagoško poslanstvo. 
Kje je torej rešitev? Zagotovo ne v pavšalnem DOVOLJENJU, 
da se zahteva. Vsak primer je edinstven in zahteva, da, denimo,  
vodstvo Želvakov obrazloži svojo škodo, ki jo bo utrpel, izvržen 
želvak pa bi moral imeti možnost, da postavi na mizo svoje 
razloge za spremembo okolja, ki so najbrž povsem legitimni. Zdaj 
je tako, da tudi, če bi trener trpinčil mladoletnika, »pravilnik« 
takšne kršitve ne prepozna kot pogoj za odhod.  A kaže, da je to 
šport, sicer subtilna dejavnost, nad zakonom in nad pravom. Če 
plavaš proti toku, boš kaznovan tako in drugače. Je preveč, če 
si tudi v športu želimo več odkritosti, transparentnosti, prava in 
pravičnosti? Menim, da bi se v tem primeru zagotovo izboljšal 
položaj v celoti na bolje. 

   Kaj je sporočilo te zgodbe? Razmislite, preden podpišete, 
karkoli.  Vem, da ni preprostih odgovorov na zapletena vprašanja. 
Vedno skušamo biti boljši. Tudi, če bo zaradi tega potrebno 
posodobiti kakšen pravilnik in porazdeliti kakšno odgovornost 
- za tisto, kar se naredi in tisto, kar se ne naredi. Pa tudi, če bo 
kakšen pingvin nastopil za želve - v resničnem interesu športa in 
športnika, in malo manjšem interesu kakšnega kluba.

Po reviji Šport mladih
Milena Harpf Aras
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Judo včeraj – judo danes
Leto 1991

  Čas velikih sprememb, postali smo samostojna država, v tre-
nutku je bilo vse postavljeno na glavo. Slovenski judo šport je 
bil prisiljen slediti dogodkom časa in v trenutku kreniti po novi 
poti. Na nove temelje je bilo potrebno postaviti sprejemljivo 
organiziranost, tekmovalni sistem in vključitev v mednarodne 
organizacije… V prvi polovici leta so se samo nekateri naši 
športniki udeležili še zadnjega članskega državnega prvenstva 
v Novem Sadu, Filip Leščak pa je osvojil zadnji naslov bivše 
»Juge«. Prvo državno prvenstvo v samostojni Sloveniji pa se je 
»zgodilo« pod vodstvom predsednika Komisije za pasove Jožeta 
Škrabe. Že v avgustu mesecu je bilo organizirano v Izoli prvo 
državno prvenstvo v izvajanju kat.
 
1. ČLANSKO PRVENSTVO SLOVENIJE

SLOVO STANKA ANDERLETA
Celje, 18. maj 1991. V solidni organizaciji celjskih športnih 

delavcev se je v športni dvorani Tehniškega centra za naslove 
republiških prvakov potegovalo 90 nastopajočih 21 slovenskih 
klubov, 73 judoistov in vsega 17 judoistk. V moški konkurenci 
so imeli največ uspeha Bistričani (3 1 5), naslov prvaka pa so 
osvojili Aleš Ačko do 60 kg, Peter Vučina do 65 kg in Ladislav 
Prepelič nad 95 kg. Na drugo mesto se je uvrstila ljubljanska 
Olimpija (1 2 2), naslov je osvojil Dušan Ličina do 95 kg, ptuj-
ska Drava pa se je s kompletom medalj uvrstila na tretje mesto 
(1 1 1) s Filipom Leščakom na čelu. Naslova sta se veselila še 
Stojan Kramar do 71 kg – Železničar in Damjan Petek do 78 
kg – Gorišnica. V skromni udeležbi deklet sta si v poravnanem 
dosežku znašla na prvem mestu ptujska Drava in Gorišnica (2 1 
1), naslov republiške prvakinje pa so osvojile – Bernarda Areh 
do 52 kg – Slovenj Gradec, Sonja Masten do 56 kg – Drava, 
Karmen Cunder do 61 kg – Bežigrad, Smiljana Petek do 66 kg in 
Lidija Marin do 72 kg – obe Gorišnica, ter Dominika Slanič nad 
72 – Drava. S tem prvenstvom se je poslovil Stanko Anderle.

Stanko Anderle se je poslovil.

Uvrstitve posameznikov – člani:

Kategorija do 60 kg (11): 1. Aleš Ačko – Impol, 2. Metod Jer-
man – Olimpija, 3.-4. Slobodan Matarugić – Jesenice in Damjan 
Pirnar – Impol.
Kategorija do 65 kg (7): 1. Peter Vučina – Impol, 2. Franc Faj-
tinger – M. Sobota, 3.-4. Aleš Vrbančič – Olimpija in Simon 
Greif – Impol.

Kategorija do 71 kg (20): 1. Stojan Kramar, 2. Darko Mušič – 
oba Železničar, 3.-4. Mitja Kostevc – Gorišnica in Fredi Omerzi 
– Impol. 
Kategorija do 78 kg (12): 1. Damjan Petek – Gorišnica, 2. An-
drej Ogrizek – Impol, 3.-4. Marjan Ozmič – Impol in Goran Ba-
cetič – Olimpija.
Kategorija do 86 kg (10): 1. Filip Leščak – Drava, 2. Miran 
Babnik – Olimpija, 3.-4. Alojz Ozmič – Impol in Robert Rajh 
– Branik.
Kategorija do 95 kg (7): 1. Dušan Ličina – Olimpija, 2. Aljoša 
Krupenko – Bežigrad, 3.-4. Peter Letonja – Drava in Matija Zu-
panc – Slovenj Gradec.
Kategorija nad 95 kg (6): 1. Ladislav Prepelič – Impol, 2. An-
drej Murko – Drava, 3.-4. Stanko Anderle – Ivo Reya in Jože 
Marin – Gorišnica.

Uvrstitve posameznic – članice: 

Kategorija do 48 kg (0): (bb)
Kategorija do 52 kg (2): 1. Bernarda Areh – Slovenj Gradec, 2. 
Pavla Dolenc – Alpina.
Kategorija do 56 kg (2): 1. Sonja Masten – Drava, 2. Natalija 
Zemljarič – Gorišnica.
Kategorija do 61 kg (2): 1. Karmen Cunder – Golovec, 2. An-
dreja Krmelj – Velenje.
Kategorija do 66 kg (5): 1. Smiljana Petek – Gorišnica, 2. Na-
taša Špegelj – Velenje, 3.-4. Tamara Primc – Drava in Božena 
Kelenc – Gorišnica.
Kategorija do 72 kg (2): 1. Lidija Marin – Gorišnica, 2. Silva 
Čuš – Drava.
Kategorija nad 72 kg (1): 1. Dominika Slanič – Drava (bb).

1. MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO 1991
GORIŠNICA PRIJETNA OSVEŽITEV

Slovenska Bistrica, 19. oktober 1991. Bistriška športna dvo-
rana je bila gostitelj letošnjega mladinskega državnega prven-
stva, prvega v samostojni Sloveniji, na katerem se je za naslove 
državnih prvakov spustilo v boje 78 nastopajočih iz 17 klubov, 
58 mladincev in 22 mladink do 20 let. Mladinska vrsta iz Gori-
šnice je bila prava osvežitev prvenstva in se s petimi državnimi 
prvaki prepričljivo znašla na prvem mestu (5 2 3), prvega me-
sta so se veselili – Damjan Petek do 78 kg, Jože Marin nad 95 
kg, Renata Bezjak do 48 kg, Smiljana Petek do 66 kg in Lidija 
Marin do 72 kg – vsi Gorišnica. Na drugo mesto so se uvrstili 
Bistričani ( 3 1 4), na najvišjo stopničko so stopili – Aleš Ačko 
do 60 kg, Peter Vučina do 65 kg in Sandi Soršak do 71 kg – vsi 
Impol. Na tretje mesto pa se je uvrstil Slovenj Gradec (2 1 0), 
naslov državnega prvaka sta osvojila Tomaž Pečolar do 95 kg 
in Lavra Štemberger do 52 kg. Naslov državnega prvaka pa so 
še osvojili – Robert Rajh do 86 kg – Branik, Nuša Lampe do 
56 kg – Golovec, Slobodanka Matarugić do 61 kg – Jesenice in 
Klavdija Dovečev nad 72 kg – Velenje.

Uvrstitve posameznikov – mladinci (U 20):

Kategorija do 60 kg (8): 1. Aleš Ačko – Impol, 2. Slobodan 
Matarugić – Jesenice, 3.-4. Jože Kos in Damjan Pirnar – oba 
Impol. 
Kategorija do 65 kg (8): 1. Peter Vučina – Impol, 2. Aleš Vr-
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Robert Rajh - Branik.

bančič – Olimpija, 3.-4. Marko Rahle – Impol in Goran Zmr-
zljak – Ivo Reya.
Kategorija do 71 kg (17): 1. Sandi Soršak, 2. Simon Greif – 
oba Impol, 3.-4. Rajko Muršič in Damjan Kostrevc – oba Go-
rišnica.
Kategorija do 78 kg (11): 1. Damjan Petek – Gorišnica, 2. Mile 
Sadžak – Ivo Reya, 3.-4. Zlato Rizvič – Olimpija in Goran Prša 
– Koper.
Kategorija do 86 kg (4): 1. Robert Rajh – Branik, 2. Jadran 
Plaznik – Koper, 3.-4. Sandi Glinšek – Ivo Reya in Darko Urbas 
– Bežigrad.

Kategorija do 95 kg (6): 1. Tomaž Pečolar – Slovenj Gradec, 
2. Aljoša Krupenko – Bežigrad, 3.-4. Janko Mlakar – Impol in 
Zlatko Kostajevec – Drava.
Kategorija nad 95 kg (3): 1. Jože Marin, 2. Miran Plošinjak – 
oba Gorišnica, 3. Aleksander Gabrovec – Drava.

Uvrstitve posameznic – mladinke (U 20): 

Kategorija do 48 kg (2): 1. Renata Bezjak, 2. Bernarda Horvat 
– obe Gorišnica.
Kategorija do 52 kg (1): 1. Lavra Štumberger – Slovenj Gradec 
(bb).
Kategorija do 56 kg (8): 1. Nuša Lampe – Golovec, 2. Alja 
Ramšak – Slovenj Gradec, 3.-4. Irena Madon – Jesenice in Na-
talija Regina – Šiška.
Kategorija do 61 kg (5): 1. Slobodanka Matarugić – Jesenice, 
2. Anja Dobovšek – Šiška, 3.-4. Karmen Cunder – Golovec in 
Božena Kelenc – Gorišnica.
Kategorija do 66 kg (2): 1. Smiljana Petek – Gorišnica, 2. Ta-
mara Princ – Drava.
Kategorija do 72 kg (2): 1. Lidija Marin – Gorišnica, 2. Darja 
Guzelj – Jesenice.
Kategorija nad 72 kg (2): 1. Klavdija Dovečar – Velenje, 2. 
Valerija Tekmec – Drava.

DRŽAVNO PRVENSTVO – MLAJŠI MLADINCI/KE

NAJVEČ ODLIČJA ODŠLO NA KOROŠKO
Slovenska Bistrica, 12. maj 1991. Na letošnjem prvenstvu 

Slovenije za mlajše mladince in pionirje obeh spolov bistriških 
blazinah, se je zbralo rekordno število mladih borcev v belih 
kimonah. V dvodnevnem tekmovanju se je skupaj borilo 308 
tekmovalcev in 33 tekmovalk. V konkurenci mlajših mladincev 
in mladink se je za naslove potegovalo 122 udeležencev, 96 v 

moški in 26 v ženski konkurenci. Največ uspeha v skupnem se-
števku v obeh konkurencah so zabeležili Slovenjgradčani s štiri-
mi naslovi in devetimi medaljami (4 3 2) – Rudi Pavlin do 70 kg, 
Tomaž Pečolar nad 85 kg, Lucija Ramšak do 37 kg in Mirjam 
Potočnik do 54 kg. V moški konkurenci je imela vidno vlogo še 
Murska Sobota in bistriški Impol, medtem ko so bile v ženski 
konkurenci uspešne še Jeseničanke in mladinke Šiške.   
   
Uvrstitve posameznikov – mlajši mladinci (U 17):

Kategorija do 46 kg (2): 1. Jernej Petrak – Ivo Reya, 2. Seba-
stjan Kolednik – Drava.
Kategorija do 49 kg (5): 1. Damir Mujakić – Bežigrad, 2. Tilen 
Cvetko – Golovec, 3.-4. Peter Podvornik – Ivo Reya in Milan 
Jovanović – Golovec.
Kategorija do 52 kg (7): 1. Ludvik Pavlič – M. Sobota, 2. 
Zdravko Erhatič – Gorišnica, 3.-4. Rok Mlakar – Branik in Čr-
tomir Munda – Drava.
Kategorija do 55 kg (10): 1. Jure Lampe – Golovec, 2. Simon 
Hanžuraj – Branik, 3.-4. Rok Košir – Ivo Reya in Marko Geršak 
– Branik.
Kategorija do 59 kg (11): 1. Boštjan Tropan – Impol, 2. Fabjan 
Kovačec – Gorišnica, 3.-4. David Horvat – Olimpija in Roman 
Ploj – Železničar.
Kategorija do 64 kg (16): 1. Imre Cinkajlo – M. Sobota, 2. 
Uroš Trujkić – Golovec, 3.-4. Grega Brod – Bežigrad in Aleš 
Šeruga – M. Sobota.
Kategorija do 70 kg (17): 1. Rudi Pavlin, 2. Alojz Bošnik – oba 
Slovenj Gradec, 3.-4. Miha Krisch – Bežigrad in Vojin Mlinare-
vič – Ivo Reya.
Kategorija do 77 kg (10): 1. Sandi Soršak – Impol, 2. Andrej 
Einsenbacher – Ivo Reya, 3.-4. Aljoša Cerkvenjaš – Olimpija in 
Igor Bičič – N. Gorica.
Kategorija do 85 kg (12): 1. Rado Sekulič – N. Gorica, 2. Ro-
bert Wolf – Tacen, 3.-4. Gaber Grčar – Bežigrad  in Gregor Šavli 
– M. Sobota. 
Kategorija nad 85 kg (6): 1. Tomaž Pečolar – Slovenj Gradec, 
2. Miha Baloh – Velenje, 3.-4. Marko Kores – Drava in Matej 
Simčič – Šiška.

Uvrstitve posameznic – mlajše mladinke (U 17): 

Kategorija do 37 kg (1): 1. Lucija Ramšak – Slovenj Gradec 
(bb).
Kategorija do 40 kg (0): (bb).
Kategorija do 43 kg (1): 1. Polona Pokleka – Bežigrad (bb).
Kategorija do 46 kg (2): 1. Andreja Prebil – Šiška, 2. Bernarda 
Horvat – Gorišnica.
Kategorija do 50 kg (4): 1. Renata Bezjak – Gorišnica, 2. Lara 
Štumberger – Slovenj Gradec, 3.-4. Lavra Štumberger – Slovenj 
Gradec in Vesna Vilčnik – Impol. 
Kategorija do 54 kg (4): 1. Mirjam Potočnik, 2. Lucija Kovač 
– obe Slovenj Gradec, 3.-4. Blanka Zupan – Jesenice in Alja 
Ramšak – Slovenj Gradec.
Kategorija do 58 kg (7): 1. Nuša Lampe – Golovec, 2. Darja 
Duh – Branik, 3.-4. Jana Klemenčič in Natalija Regina – obe 
Šiška.
Kategorija do 63 kg(5): 1. Slobodanka Matarugić – Jesenice, 2. 
Anja Dobovšek – Šiška, 3.-4. Nataša Potočnik – Impol in Nataša 
Adamlje – Olimpija.
Kategorija do 68 kg (2): 1. Irena Madon, 2. Darja Guzej – obe 
Jesenice.
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1. PIONIRSKO DRŽAVNO PRVENSTVO 1991

VESELJE V SOBOŠKEM IN CELJSKEM 
TABORU

Slovenska Bistrica, 11. maj 1991. Na pionirskem prvenstvu 
Slovenije v Slovenski Bistrici se je zbralo rekordno število 176 
pionirjev iz večine slovenskih klubov. Največ odličja so dali v 
svoje torbe mladi tekmovalci iz Murske Sobote, s sedmimi me-
daljami so se uvrstili na prvo mesto (3 3 1), naslov najboljšega 
pa so dosegli Goran Hašaj do 34 kg, David Čuk do 38 kg in Dani 
Vehab do 50 kg. Zadovoljno se je domov vračal tudi celjski Ivo 
Reya na drugem mestu (2 1 1), naslova sta se veselila Jernej Pe-
trak do 46 kg in Vojin Mlinarevič do 67 kg. Preostale lovorike pa 
so osvojili – Matjaž Franz do 28 kg – Branik, Bojan Sevšek do 
31 kg – Impol, Bojan Branilovič do 55 kg – Jesenice in Andrej 
Humar nad 65 kg – Nova Gorica. 

Uvrstitve posameznikov – pionirji (U 15):
Kategorija do 28 kg (15): 1. Matjaž Franz – Branik, 2. Žan 
Horvat – Gorišnica, 3.-4. Franci Špes – Impol in Simon Toplak 
– Drava.
Kategorija do 31 kg (18): 1. Bojan Sevšek – Impol, 2. Boštjan 
Lesjak – M. Sobota, 3.-4. Janez Simčič – Šiška in Branko Holer 
– Ivo Reya.
Kategorija do 34 kg (33): 1. Goran Hašaj, 2. Dejan Erniša – oba 
M. Sobota, 3.-4.  Pezdernik – Impol in Mirza Hrnčič – Šiška.
Kategorija do 38 kg (25): 1. David Čuk – M. Sobota, 2. Uroš 
Planinšek – Šiška, 3.-4. Dejan Vogrinec – Drava in Imre Cinkaj-
lo – M. Sobota. 
Kategorija do 42 kg (24): 1. Sebastjan Kolednik – Drava, 2. 
Klemen Cankar – Šiška, 3.-4. Luka Vukovič – Bežigrad in Matej 
Košir – Jesenice.
Kategorija do 46 kg (16): 1. Jernej Petrak, 2. Borut Lakner – 
oba Ivo Reya, 3.-4. Teodor Radoševič – Jesenice in Tilen Cvetko 
– Golovec. 
Kategorija do 50 kg (14): 1. Dani Vehab, 2. Matjaž Lazar – oba 
M. Sobota, 3.-4. Tomaž Topolčnik – Impol in Damir Mujakič – 
Bežigrad.
Kategorija do 55 kg (11): 1. Bojan Branilović – Jesenice, 2. 
Janez Kapun – Impol, 3.-4. Rok Mlakar – Branik in Aleš Voda 
– Drava.
Kategorija do 60 kg (12): 1. Bogdan Barta – Branik, 2. Jani 
Kromar – Šiška, 3.-4. Sašo Sep – Impol in Dejan Hristič – Be-
žigrad. 
Kategorija do 67 kg (2): 1. Vojin Mlinarevič – Ivo Reya, 2. 
Dejan Debevec – Koper.
Kategorija nad 65 kg (6): 1. Andrej Humar, 2. Uroš Mavrič – 
oba N. Gorica, 3.-4. Damir Poljak – Koper in Uroš Ipavec – N. 
Gorica. 

ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO 1991

LEŠČAKU ZADNJI NASLOV 
BIVŠE »JUGE«

Novi Sad, 08.-09. junij 1991. Na zadnjem članskem držav-
nem prvenstvu v Novem Sadu se je prepolovljena slovenska 
vrsta dostojno poslovila od prvenstvenih tekmovanj v nekdanji 
skupni državi. Takoj za vodilnima v moški konkurenci Vojvodi-
no in Srbijo, ki sta si razdelila prvo mesto z enakim Izkupičkom 
(3 2 5), se je na tretje mesto uvrstila Slovenija (1 2 1), zadnji na-
slov državnega prvaka pa je prepričljivo osvojil Bistričan Filip 
Leščak do 86 kg v kimoni ptujske Drave. Uspeh sta s srebrom 
dopolnila Peter Vučina do 65 kg in Fredi Omerzi do 71 kg, bron 
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pa je dodal Ladislav Prepelič nad 95 kg – vsi Impol. Odslej bodo 
potekala državna prvenstva v samostojni Sloveniji.

Uvrstitve posameznikov – člani:
Kategorija do 60 kg: 1. Šefik Morina – Vojvodina, 2. Muha-
med Cena – Hrvaška, 3.-4. Jožef Detari in Đorđe Čelić – oba 
Vojvodina.
Kategorija do 65 kg: 1. Predrag Stanišić – Srbija, 2. Peter Vu-
čina – Impol, 3.-4. Dragan Ciganović – Vojvodina in Zoran Mi-
lović – Črna gora.
Kategorija do 71 kg: 1. Miroslav Jočić – Srbija, 2. Fredi Omer-
zi – Impol, 3.-4. Patrik Drid – Vojvodina in Jovica Jovanović 
– Srbija.
Kategorija do 78 kg: 1. Milorad Niškanović – Vojvodina, 2. 
Milan Dragić – Srbija, 3.-4. Željko Radulović – Črna gora in 
Srđan Čelić – Vojvodina.
Kategorija do 86 kg: 1. Filip Leščak – Drava, 2. Admir Glavaš – 
BiH, 3.-4. Ljubomir Živić in Dragomir Stanojević – oba Srbija. 

Bistričan Filip Leščak zadnji »Mohikanec«, ki se je ovenčal z 
naslovom državnega prvaka v bivši »Jugi«, brez razmišljanja 

je v finalu na hrbet položil 
Admira Glavaša - BiH.

Kategorija do 95 kg: 1. Dano Pantić – Črna gora, 2. Milorad 
Čović – Vojvodina, 3.-4. Ivan Todorov – Srbija in Vinko Šamar-
lić – BiH.
Kategorija nad 95 kg: 1. Đorđe Vukičević, 2. Miloš Stanko-
vić – oba Vojvodina, 3.-4. Ladislav Prepelič – Impol in Dejan 
Pavičević – Vojvodina.
Absolutna kategorija: 1. Stojan Nedeljković, 2. Siniša Labus – 
oba Srbija, 3.-4. Đorđe Vukičević – Vojvodina in Milan Dragić 
– Srbija.  

Uvrstitve posameznic – članice: 
Kategorija do 48 kg: 1. Leposava Marković – Vojvodina, 2. 
Anika Tripolski – Hrvaška, 3.-4. Milica Stojaković – Srbija in 
Monika Nahlovski – Vojvodina.
Kategorija do 52 kg: 1. Dragana Milenković – Vojvodina, 2. 
Vedrana Maričić – Hrvaška, 3.-4. Jelena Mičović in Stanka Kri-
vokapić – obe Črna gora.
Kategorija do 56 kg: 1. Slađana Bojanić, 2. Jelena Latković, 
3.-4. Maja Dragović in Izabela Gertner – vse Vojvodina. 
Kategorija do 61 kg: 1. Gordana Tošinović – Vojvodina, 2. 
Dragana Salopek, 3.-4. Terezija Rajić – obe Hrvaška in Vinka 
Radović – Črna gora. 
Kategorija do 66 kg: 1. Nataša Kresović – Črna gora, 2. Željka Pe-
trović –, 3.-4 Slavka Marojević – Črna gora in Dušica Čolić – Srbija.
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Večkratni moštveni prvaki Slovenije, izkoristili so tudi 
priložnost in postali prvo moštvo z naslovom državnega 

prvaka v samostojni Sloveniji - od leve stojijo: Špes, Tramšek, 
Vrbančič, Hašaj, Soršak, Skerbiš, M. Tramšek, Marin, klečijo 

pa: Matarugić, F. Špes, Sevšek, Zafošnik in Ozimič.

  1. Impol – Slov. Bistrica 10 9 0 1 110:30 18
  2. Olimpija – Ljubljana  10 9 0 1 100:38 18
  3. Drava – Ptuj 10 8 0 2 93:47 16
  4. Gorišnica – Gorišnica 10 7 0 3 88:52 14
  5. Ivo Reya – Celje 10 7 0 3 87:53 14
  6. Murska Sobota – MS  10 4 0 6 50:90 8
  7. Železničar – Maribor  10 3 0 7 54:86 6
  8. Golovec – Ljubljana  10 2 1 7 50:90 5
  9. Branik Broker – Maribor  10 2 0 8 48:92 4
10. Koper – Koper  10 2 0 8 43:97 4
11. Bežigrad – Ljubljana  10 1 1 8 47:93 3

Kategorija do 72 kg: 1. Zorica Blagojević – Črna gora, 2. Lji-
ljana Đukić – Srbija, 3.-4. Sonja Lakobrija – Vojvodina in Bilja-
na Popović – Črna gora.
Kategorija nad 72 kg: 1. Danojla Đurđevac – Črna gora, 2. 
Mara Kovačević – Srbija, 3.-4. Dragoslava Zarić – Vojvodina in 
Lola Ivanović – Črna gora.
Absolutna kategorija: 1. Zorica Blagojević, 2. Slavka Maro-
jević – obe Črna gora, 3.-4. Gordana Tošinović – Vojvodina in 
Mara Kovačević – Srbija.

1. MOŠTVENO DRŽAVNO PRVENSTVO 1991

PO REDNEM DELU IMPOL
IN OLIMPIJA     
Slovenska Bistrica, 21. december 1991. Napoved, da bosta bi-
striški Impol in ljubljanska Olimpija tudi v samostojni Sloveniji 
opravičila sloves nekdanjih uspešnih zveznih ligašev so se ure-
sničile. Po končanem rednem delu moštvenega prvenstva Slo-
venije sta se ob enakem številu točk in vsak s po enim porazom 
znašla na vodilnih mestih lestvice rednega dela prvenstva. Na 
sklepni turnir so se tako poleg njiju uvrstila še ptujska Drava in 
Gorišnica. Iz lige pa so izpadli Branik, Koper in Bežigrad.

Končna lestvica prve slovenske lige 1991 

BISTRIČANOM PRVI NASLOV 
SAMOSTOJNE SLOVENIJE 

Slovenska Bistrica, 21. december 1991. V sklepnem obra-
čunu med Impolom in Olimpijo so slavili judoisti iz Slovenske 
Bistrice in tako postali moštveni državni prvaki za leto 1991. Na 
sklepnem turnirju so se pomerili borci Gorišnice, Drave, Impola 
in Olimpije.

Sklepni turnir – play off, 21. december 1991

Slovenska Bistrica: Športna dvorana Slovenska Bistrica, 
600 gledalcev.

JK Impol : JK Drava 10:4  (45:20)
JK Olimpija : JK Gorišnica  10:4 (31:15)
JK Impol : JK Gorišnica  10:4 (50:17)
JK Olimpija : JK Drava  10:4 (40:10)
JK Drava : JK Gorišnica  10:4 (30:13)
JK Impol : JK Olimpija  9:5 (25:20)

Končni vrstni red: 
  1. JK Impol – Slovenska Bistrica (9 točk) 
  2. JK Olimpija – Ljubljana (6) 
  3. JK Drava – Ptuj (3) 
  4. JK Gorišnica – Gorišnica (0) 
  5. JK Ivo Reya - Celje 
  6. JK Partizan - Murska Sobota
  7. JK Železničar - Maribor 
  8. JK Golvec - Ljubljana
  9. JK Branik - Maribor
10. JK Koper - Koper
11. JK Bežigrad - Ljubljana
12. JK Ljutomer - iztopil

Impol in Olimpija sta prepričljivo opravila z Dravo in in Go-
rišnico, nato pa sta se spopadla za naslov moštvenega prvaka. 
Najprej je Aleš Ačko ugnal Metoda Jermana, Peter Vučina Bra-
neta Vuzma, Franc Očko pa Mojmira Kovača. Ko je že vse kaza-
lo na gladko zmago Bistričanov, je Tadej Sax premagal Fredija 
Omerzija, Željko Pavlica pa Sandija Sorška. Dvoboj sta umirila 
veteran Franc Špes in Miran Babnik, odločila pa najstarejša tek-
movalca Srečo Petrič in Ladislav Prepelič, zmage se je veselil 
slednji in bistriški Impol je postal prvi moštveni državni prvak v 
samostojni Sloveniji.

Končna lestvica prve slovenske lige 1991:

Druga slovenska liga 1991

1. JK Impol II – Slovenska Bistrica
2. JK Ivo Reya II – Celje 
3. JK Olimpija II – Ljubljana 
4. JK Slovenj Gradec – Slovenj Gradec
5. JK Nova Gorica – Nova Gorica
6. JK 25. maj Tacen – Tacen 
7. JK Ostrožno – Celje 
8. JK Alpina – Žiri 

BISTRIČANI PRVI TUDI V DRUGI LIGI
   Na vrhu drugoligaške karavane osmih moštev so se znašla 
druga moštva nekdanjih zveznih ligašev bistriški Impol II, celj-
ski Ivo Reya II in ljubljanska Olimpija II. Bistričani so se tako 
uspeha veselili tudi v drugi slovenski ligi. 

Končna lestvica druge slovenske lige 1991:
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OTROŠKI JUDO            

KAESHI WAZA – TEHNIKA
PROTIMETOV

   V rubriki za najmlajše se bomo tokrat opredelili predvsem na 
tehniko protimetov - kaeshi waza. Seznanili se bomo z nožnim 
metom uchi mata in učinkovitim protimetom uchi mata sukashi 
(prirejeno po slikovnem materialu Wir machen Judo).

   Uspešna izvedba protimeta uchi mata sukashi temelji 
predvsem na tem, da s protinapadom pričnemo v pravem 
trenutku, to je, da ob nasprotnikovem napadu nekje »začutimo« 
že njegovo misel kaj namerava storiti. Odgovor na napad mora 
biti bliskovit in odločen, kajti časa za razmišljanje ni. Pomemben 
za uspešno akcijo je pravi trenutek. Če je tekmec že vstopil in 
pričel z napadom, utegne biti prepozno.

•

•

•

•

•

A1
A2

A3

A4

B1

B2
B3 JOŠ

UCHI MATA – SUKASHI  

Uchi mata (UMA) - met s stegnom spada med "močne tehnike", 
mnogi jo upravičeno štejejo za kraljico metov. Odločilno vlogo 
zagotavlja predvsem dober kontakt in delo zamašne noge, ki je 
usmerjena na notranjo stran levega stegna in ga vržemo predse 
na tla (A1 -A4);

Uchi mata - sukashi pa je pogosto zelo učinkovit protimet, seveda 
pod pogojem, da se ga izvaja pravočasno in odločno, ko že v naprej 
zaslutimo o morebitnem nameravanem napadu!  

Ob torijevem napadu z rokama nemudoma preprečimo medsebojni 
kontakt - blok, se naslonimo nanj ter hkrati izmaknemo levo nogo 
in boke nazaj (B1);

V skladu s torijevem napadom - zamahom in delovanjem rok, spretno 
prevzamemo njegovo rušenje ravnotežja in zamah za učinkovit 
protinapad, ter ga hkrati z postavitvijo leve noge in bokov naprej
spretno zasukamo in vržemo na hrbet predse na tla (B2). 

Pogosto pa se namreč dogaja, da je za učinkovito izvedbo 
protimeta uchi mata sukashi dovolj že pravočasno 
ukrepanje in spretno izmikanje - tai sabaki, zgrešen 
zamah zamašne noge in odločno obračanje 
z obema rokama (B3);
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LETOŠNJI USPEHI V SLIKI
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Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije

OLIMPIJSKI KOMITE
SLOVENIJE


